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Dienstverlening aan de beterende hand

Omnibuzz erkent ondermaats
vervoer in Venray
Directeur Guido Vreuls van Omnibuzz geeft toe dat het taxivervoer enkele maanden onder de maat is geweest
in de gemeente Venray. Het leidde ook tot veel klachten van passagiers. Vreuls meldde in de commissie Leven
van donderdag 12 maart dat de dienstverlening weer aan de beterende hand is.
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Nieuw leven voor
restaurant De Kooy?
Restaurant De Kooy aan de Maasoever in Wanssum is al enkele
jaren gesloten. Omgevingsmanager Keesjan van den Herik van
projectbureau Ooijen-Wanssum verwacht dat zich hier weer snel
een horecabedrijf gaat vestigen. Nadat de werkzaamheden voor de
hoogwaterbescherming eind dit jaar zijn afgerond.
“Ik hoop echt dat De Kooy straks
weer opengaat”, zei Van den Herik
op woensdag 11 maart tijdens een
presentatie in het gemeentehuis.
“Het restaurant ligt er nu gesloten en verlaten bij. Maar wie wil
hier straks niet zitten? Op het terras met het mooie uitzicht over de
Maas en het dorpje Well. Met een
kopje koffie en vlaai of een pilsje.
Op deze mooie plek midden in de
natuur moeten toch ondernemers
afkomen”, verwacht Van den Herik
die veel mogelijkheden ziet voor
horeca in het hele gebied. “De bakker van Wanssum krijgt straks een

plek aan de jachthaven met een
terras”, vertelde hij. Het centrum
van Wanssum ondergaat een metamorfose zo gauw het verkeer via de
nieuwe rondweg om het dorp wordt
geleid. “De dorpskern krijgt een
totaal nieuwe inrichting. Met wandelpaden en een vlonderbrug over
de jachthaven naar supermarkt
Jumbo.” Onder de nieuwe dorpsbrug
Over ’t Broek komen wandelroutes
langs de uitmonding van de Groote
Molenbeek. “We leggen hier ook
een strandje aan. Ik verwacht dat
tijdens een warme zomerdag half
Wanssum hier gaat vertoeven.”

Koninklijke onderscheiding
Vincent Buitenhuis

De Omnibizz-directeur was uitgenodigd omdat in de commissievergadering van 23 januari PvdA en SP veel
klachten uitten over het Wmo-vervoer.
Guido Vreuls zei dat de problemen in
september 2019 zijn begonnen toen
taxibedrijf Schreurs in Roermond failliet ging. “Er moest snel een nieuwe
vervoerder komen. Maar de twintig
chauffeurs van Schreurs waren niet
meer beschikbaar, ze vonden allemaal
ander werk. Er was een groot capaciteitsprobleem want de wagens waren
ook teruggegaan naar de leasemaatschappij”, vertelde Vreuls. “Om het
personeelsprobleem op te lossen
moesten we schuiven met chauffeurs
uit andere regio’s.”
Voor de gemeente Venray vond een
nieuwe aanbesteding plaats per 1
januari 2020. Omnibuzz besloot het
contract met de vervoerders Van Dijk/
Geerets en De Leeuw niet te verlengen en in zee te gaan met Van Driel.
Het leidde in december 2019 tot grote
problemen, lichtte de Omnibuzzdirecteur toe. “Het ging toen heel
slecht want veel chauffeurs waren
al vertrokken naar andere bedrijven.
Het was noodzaak om in te grijpen.

Van Driel is daarom een maand eerder
begonnen. Dat taxibedrijf was er nog
niet helemaal klaar voor. Er waren personele problemen, maar we hadden
geen andere keuze.”
Bij Omnibuzz komen gemiddeld twee
klachten per duizend ritten binnen.
Venray zit er met drieënhalve klacht
ver boven. De norm is drie klachten
per duizend ritten. “Hier zitten de vervoerders normaal altijd onder.”
De SP schetste in de vorige commissievergadering een negatief beeld over
omvallende taxibedrijven en klagende
chauffeurs die door hun werkgever
flink onder druk worden gezet. Het zou
te maken hebben met de aanbesteding waarbij Omnibuzz voor de laagste
prijs kiest. Guido Vreuls weersprak het.
“We gunnen niet op de laagste prijs.
Maar op basis van kwaliteit en de visie
op personeelsbeleid.”
Toch erkende Vreuls dat geregeld
taxibedrijven failliet gaan. “Bedrijven
kiepen om omdat ze inschrijven voor
een te lage prijs. Ze hebben geen
enkele financiële ruimte om klappen op te vangen.” Hij zegt bekend te
zijn met de klacht dat chauffeurs zich
tegenover passagiers negatief uitla-

ten over hun werk. “Dat was vooral bij
een bedrijf dat de aanbesteding verloor. De directie reageerde er behoorlijk emotioneel op en dat raakte ook
de chauffeurs. Het heeft zelfs tot een
rechtszaak geleid die Omnibuzz won.”
De gemeenteraad van Venray koos zes
jaar geleden voor het Wmo-vervoer
onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling met Omnibuzz
voor heel Limburg. Joep Gielens (Pro
Venray) zei dat hij als raadslid ermee
instemde. Nu denkt hij er anders over.
“Vooral als ik de klachten hoor en er
steeds bedrijven omvallen waardoor
er gaten vallen in de dienstverlening.
Het werkt niet efficiënt en er is keiharde concurrentie”, zei Gielens die
voorstelde dat de gemeente zelf een
vervoersbedrijf opricht. “Dan is het in
publieke handen met vast personeel.
Dat is veel beter.” Wethouder Anne
Thielen (CDA) toonde zich geen voorstander. “We hebben als gemeente
bewust voor deze gemeenschappelijke
regeling gekozen. Ik vind dat het wel
efficiënt is en naar behoren werkt.”

Henny Jenner uit Blitterswijck is vanwege een meningsverschil voor het behoud van de kloostermuur in het
dorp uit kerngroep Blitterswijck gestopt. De overgrote meerderheid van de kerngroep steunde zijn mening
niet en lieten in drie vergaderingen weten het vertrouwen in hem te zijn verloren. Er restte hem niets dan zich
terug te trekken uit de kerngroep.
steunde mij daarin niet. Ik stond er
dus alleen voor en heb doorgevochten
om de muur te behouden. Ik vond het
belangrijk dat het projectbureau OoijenWanssum, Mooder Maas, de provincie
en de gemeente ons tekst en uitleg
gaf”, aldus Henny Jenner.
Henny laat weten het jammer te vinden dat hij uit de kerngroep is moeten
gaan. “Misschien is de kerngroep bang

Vanaf 2000 is Vincent Buitendijk
vanuit zijn functie als Raad van
Bestuur van Libra Revalidatie &
Audiologie een betrokken lid binnen Revalidatie Nederland geweest.
Buitendijk heeft persoonlijk bijgedragen aan het landelijk op de
kaart zetten van Libra Revalidatie
& Audiologie. Deze organisatie

is vooral bekend voor haar VINprogramma voor comapatiënten en
een tinnitusprogramma. Buitendijk
is op landelijk niveau betrokken
geweest bij informatiebeleid en
gegevensuitwisseling vanuit het
oogpunt van veilige zorg.
Beeld: Saskia Hoedemaekers

Tekst: Henk Willemssen

Henny Jenner uit kerngroep Blitterswijck

De Kerngroep Blitterswijck peilde via
een enquête in het dorp de mening
van de bewoners over de sloop van de
kloostermuur. 91 procent van de respondenten was voor het behoud van
de muur. “De kerngroep is verplicht om
zich in te spannen voor het dorp. Als het
overgrote deel van het dorp stemt voor
behoud van de muur, dan moeten we
die uitkomst respecteren. De Kerngroep

Burgemeester Luc Winants heeft op donderdag 12 maart een
Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Vincent Buitendijk (61)
uit Heide tijdens zijn afscheid als bestuurder van Libra Revalidatie
& Audiologie in Eindhoven. De koning besloot om Vincent
Buitendijk te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

dat de gemeente zich tegen ze keert.
Dat gezeur wilden de leden wellicht
niet. In een brief aan de gemeente
heeft de kerngroep zelfs laten weten
niet achter mij te staan. Dat voelde als
een mes in mijn rug en minachting voor
de wens van de Blitterswijckers”, vertelt
Henny. Kerngroep Blitterswijck laat in
een reactie weten geen uitspraken te
willen doen.

OPEN HUIS
DAGEN!
Tijdens de open huis dagen
ontvangt u bij aankoop vanaf
€ 75,00 een fraai cadeau
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl
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