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In de nota over het doelgroepenvervoer staat dat het de taak is van gemeenten om het
doelgroepenvervoer effectiever en efficiënter te organiseren en zo goed mogelijk af te
stemmen op de beschikbaarheid van openbaar vervoer en alternatieve
mobiliteitsvoorzieningen in de regio.
Of te wel: we willen dat deze kwetsbare doelgroepen meer gebruik gaan maken van het
OV en dat hun omgeving meer ondersteuning gaat bieden (en met omgeving wordt dan
bedoeld: ouders, mantelzorgers en vrijwilligers.
Hoe realistisch is dat?
Er wordt dan gesproken over vergroten van de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer,
over mensen laten kennis maken met OV, het gebruik van OV stimuleren, allemaal prima,
maar niet of nauwelijks voor de groepen waar we het over hebben. En aan het bieden van
ondersteuning door vaak al zwaarbelaste ouders, mantelzorgers en vrijwilligers zit een
grens.
De BOP zou liever zien dat Baarn ervoor kiest te investeren in het uitbreiden van de
Baarnse seniorenbus, een initiatief dat al jaren in een belangrijke behoefte aan lokaal
vervoer voor senioren voorziet en gerund wordt door vrijwilligers. Zodat dit vervoer op
meer tijdstippen beschikbaar komt, in de weekenden bv en ’s avonds. En misschien biedt
dat ook nog een mogelijkheid voor meer arbeidsparticipatie. Maar dit terzijde.
Terug naar waar het om gaat: Er is niet voor niets ooit voor een aantal kwetsbare
doelgroepen speciaal vervoer in het leven geroepen. Kwetsbare kinderen en kwetsbare
volwassenen die juist geen gebruik kunnen maken van regulier vervoer. In de nota staat
ook expliciet dat het om beperkte aantallen gaat die straks wellicht met ov zouden kunnen
reizen! Moet je daarvoor zo’n complex en ongetwijfeld ook kostbaar systeem in het leven
roepen?
We hebben onze mond vol over dat we allemaal willen dat alle inwoners mee kunnen
blijven doen. Een van de strategische doelen van het uitvoeringsprogramma sociaal domein
in Baarn is : Meedoen Makkelijker Maken. Met de hiervoor genoemde maatregelen bereik je
het tegendeel: meedoen wordt alleen maar moeilijker gemaakt.

