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Aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland 
Markt 11 
6811 CG Arnhem 
Per elektronische post post@gelderland.nl 
 
in afschrift aan: 
- portefeuillehouder de heer J. van der Meer, j.van.der.meer@gelderland.nl 
- wethouder mobiliteit mevrouw C.J. Zomer-Bruntink (gemeente Winterswijk), 

tzomer@winterswijk.nl 
- wethouder ouderenbeleid mevrouw E.S.F. Schepers-Janssen (gemeente Winterswijk), 

eschepers@winterswijk.nl 
- de heer G.J. Verzijden, coördinator ZOOV voor De Achterhoek,  

gverzijden@winterswijk.nl 
- WMO-raad Winterswijk, wmoraad@winterswijk.nl 
- Leden Provinciale Staten, statenleden@mailman.prvgld.nl 
 
 
betreft: wijzigingen provinciale taxi per 1-1-2022 
 
 
Winterswijk, 18 februari 2021 
 
 
Geacht college, 
 
Via de pers bereikte ons recent het bericht dat het systeem van de provinciale taxi per 1-1-
2022 wellicht wordt gewijzigd. Een aantal jaren geleden is in zeven gemeenten in De 
Achterhoek het taxivervoer voor onder andere WMO-geïndiceerde personen door ZOOV 
geregeld. Daarvoor bereikte ons als Seniorenraad Winterswijk regelmatig berichten dat het 
taxivervoer gebrekkig verliep, maar na de invoering van het systeem met ZOOV stopten die 
signalen. De coördinator van ZOOV, de heer G.J. Verzijden heeft in onze 
bestuursvergadering van 30 mei 2016 een toelichting gegeven op dit systeem, waarbij is 
afgesproken dat hij eind 2017 weer zou worden uitgenodigd. Deze uitnodiging bleek niet 
nodig omdat het systeem van ZOOV aan alle verwachtingen voldoet; er waren geen klachten 
meer!! 
 
In eerste instantie lijkt nu een prima functionerend systeem te worden gemengd met een 
ander systeem, namelijk het nieuwe systeem “haltetaxiRRReis”. Het zal u bekend zijn dat De 
Achterhoek relatief dun bevolkt is en dat het ZOOV-systeem (zonder haltes) daarom bij 
uitstek geschikt is voor deze regio. Misschien denkt u wat meer vanuit dichter bevolkte 
regio’s en grotere gemeenten, waarbij u maatwerk voor onze regio veronachtzaamt. 
 
In de nieuwe voorgenomen systematiek ziet de Seniorenraad een tweetal voordelen, 
namelijk dat het tarief (waarschijnlijk) wat lager zal uitvallen en dat iedereen er gebruik van 
kan maken. 
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We zien echter een tweetal belangrijke minder positieve gevolgen van het nieuwe systeem, 
namelijk: 
 - Het is een haltetaxi, wat betekent dat er alleen gereisd mag worden tussen haltes. 
Reizigers moeten dus naar een halte toe en daar wachten. Deze twee aspecten zijn voor 
met name senioren doorgaans problematisch. Daarnaast zijn er geen haltes in het 
buitengebied en is het volgens de stukken ook niet de bedoeling dat die er komen. Voor die 
inwoners is haltetaxiRRReis dus geen oplossing, waar ZOOV Op Maat dat nu wel is! 
Het lijkt er op dat het nieuwe beleid vooral is bedacht vanuit de omgeving van stedelijk 
gebied, zonder oog te hebben voor dun bevolkte gebieden met uitgestrekte buitengebieden 
zoals De Achterhoek. Ik verzoek u dan ook het nieuwe beleid eens vanuit deze regio te 
bezien. 
 - Wmo-reizigers gaan nogal eens op reis samen met iemand die geen wmo-indicatie heeft. 
Dit ‘gezelschap’ zal straks met een andere taxi moeten reizen dan de wmo-reiziger. Dit 
samen reizen is vaak functioneel omdat een wmo-reiziger vaak afhankelijk is van een 
begeleider. Bovendien is het behalve ongezellig en onhandig ook veel duurder in de 
uitvoering. Kostbaar geld wordt hiermee verspild. 
 
 
Tenslotte verzoek ik u mij mede te delen wanneer uw plannen voor het “haltetaxiRRReis”-
systeem in een commissie van Provinciale Staten worden besproken, zodat wij als 
Seniorenraad Winterswijk gelegenheid hebben in de vergadering in te spreken. 
 
 
Namens het Bestuur van de Stichting Seniorenraad Winterswijk, 
 
met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Hans van Lith, voorzitter Seniorenraad Winterswijk 
Atjehstraat 3 
7101 BV  Winterswijk 
seniorenraadwinterswijk@gmail.com 
  0543 515806 
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