Nieuwsbrief
Februari 2020, ook te vinden op: www.bijzonderaktief.nl
Taxivervoer
Een deel van onze sporters gaat op eigen gelegenheid sporten; een deel is daarvoor
afhankelijk van vervoer door familie of vrienden; een groot deel wordt gebracht en gehaald
door taxi’s. Bij het halen en brengen door taxi’s doen zich standaard grote problemen voor
bij alle sporten en op alle locaties. Omdat veel taxi’s te vroeg of te laat komen, wordt de
feitelijke sporttijd erg beperkt. Veel chauffeurs, al dan niet gedwongen door orders vanuit
hun taxicentrale, zijn gehaast. Bovendien toont een aantal chauffeurs weinig begrip en
respect voor mensen van onze doelgroep.
Veel van onze sporters raken in de war door deze onduidelijkheden rondom het vervoer.
Enkele schieten in de stress door de veroorzaakte wanorde in hun structuur waarbij
gewoonlijk alles nauwgezet behoort te kloppen. Het zou bijzonder jammer zijn als ervaren
vervoerproblemen ertoe gaan leiden dat sporters afhaken.
Omdat het taxivervoer door de gemeente Oss wordt geregeld, hebben we vanuit de
stichting via de wethouder contact gezocht met de afdeling WMO (wet maatschappelijke
ondersteuning). Die hebben ons in contact gebracht met Regiotaxi Noordoost Brabant.
Onderhoud met Regiotaxi
Met twee vertegenwoordigers van Regiotaxi Noordoost Brabant hebben Wim en Ton op 27
januari in het gemeentehuis gesproken. Het vervoer is contractueel vastgelegd bij
vervoerbedrijf Munckhof, die daartoe diverse taxibedrijven als bijvoorbeeld Alebeek en
Dortmans inschakelt. Het is een redelijk goedkope vorm van taxivervoer waarvoor wel
allerlei regels gelden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat gebruikers van Regiotaxi de taxi
met andere gebruikers moeten delen. Het aanmelden van een rit dient minimaal 1 uur voor
de gewenste vertrektijd te gebeuren. Het tijdstip van ophalen kan vervolgens 15 minuten
afwijken van de afgesproken ophaaltijd. Het kan voorkomen dat er een omrijdtijd
plaatsvindt. Gebruikers van Regiotaxi zijn gebonden aan de regels van de vervoerder.
Bij onze deelnemers leidt het taxivervoer regelmatig tot verwarring en dat vraagt van de
vrijwilligers buiten de sporttijd extra zorg. Het is daarom goed de regels omtrent het vervoer
nogmaals goed uit te leggen. Regiotaxi heeft aangeboden de adressen van de woongroepen
te bezoeken en aldaar de regelgeving te bespreken. Wij hebben ze daartoe een lijst met
adressen van de diverse woongroepen verstrekt.
Carnaval
De volgende carnavalsavond is op donderdagavond 20 februari wederom met dj Luuk in de
kantine van DOT aan de Macharenseweg. Een aparte uitnodiging voor de sporters die ook
familie en vrienden mee mogen nemen, is al verstuurd.
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