
Per 11 december wijzigen de buslijnen in Leusden. 
De Provincie Utrecht heeft een andere maatschap-
pij gecontracteerd. Deze partij, Syntus, heeft na 
een onderzoek naar het gebruik van de diverse 
buslijnen besloten een en ander te veranderen. De 
buslijnen  77 en 78 worden samengevoegd tot één 
lijn 117. De nieuwe buslijn gaat tijdens de och-
tend- en avondspits vaker en sneller rijden, maar 
komt niet meer door alle wijken.  Daardoor moet 
u mogelijk verder lopen of fietsen naar de hal-
tes dan u gewend bent. De Provincie heeft laten 
weten dat het besluit in elk geval het eerste jaar 
niet wijzigt.  De gemeente Leusden wil inwoners 
die door het wegvallen van busdiensten in de pro-
blemen komen wel een alternatief bieden. 

 Wethouder Erik van Beurden:  “We  
 zijn als gemeente nìet verant- 
 woordelijk voor de wijziging van de  
 buslijnen, maar we vòelen het wel 
 als onze verantwoordelijkheid om 
vervoer te organiseren voor mensen 

die dat zelf niet kunnen. Ik blijf me inzetten voor het 
busvervoer in onze gemeente maar wil niet afwachten 
of de provincie over een jaar de wijzigingen in de lijnen 
77 en 78 aanpast. 
Daarom zijn we op zoek naar andere mogelijkheden. 
Daarbij maken we ook gebruik van de resultaten van 
het onderzoek van SMBL. Hun enquête onder 266 
inwoners naar de gevolgen van het wegvallen van de 
buslijnen laat zien dat dit voor een groep van circa 25 
inwoners echt een probleem oplevert. 
Die problemen variëren van een oudere inwoner met 
een beperking die niet meer zelfstandig op dinsdag 
naar de markt kan gaan tot een visueel beperkte 
inwoner die de wekelijkse repetitieavond van het koor 
in Amersfoort moet missen. Dit soort voorbeelden 
vang je niet in een cijfermatig rapport, maar betekenen 
zoveel voor iemands leven. Daarom ben ik blij dat we 
samen met Larikslaan2 een alternatief hebben bedacht 

dat naast opties als de Regiotaxi en de Buurtbus een 
oplossing kan bieden aan inwoners die nu gebruik 
maken van de huidige lijnen 77 en 78. Het komende 
jaar onderzoeken we meer alternatieven en zullen we 
het vervoersaanbod evalueren. De resultaten bespre-
ken we vervolgens met de gedeputeerde.” 

Nieuw! Vervoer via Larikslaan2

Als antwoord op het wijzigen van de buslijnen 
biedt de gemeente Leusden in samenwerking met 
Larikslaan2 de mogelijkheid om u door een vrijwil-
liger van Larikslaan2 met zijn of haar auto naar uw 
bestemming te laten rijden. De bestemming moet 
wel binnen een straal van circa 25 kilometer van 
Leusden zijn. 

Meldt u minimaal drie dagen van tevoren uw ver-
voersvraag, dan zoekt Larikslaan2 een vrijwilliger uit 
de gemeente Leusden die u kan rijden. De kosten 
hiervan zijn een starttarief van € 1,00 en 
€ 0,30 per kilometer (gerekend vanaf het huis van 
de chauffeur naar de bestemming). Is uw bezoek of 
afspraak langer dan een half uur dan betaalt u niet 
alleen uw eigen retourkosten, maar vergoedt u ook 
de kilometers die de chauffeur maakt om weer naar 
zijn eigen huis te rijden. U rekent zelf direct met de 
chauffeur af.
De chauffeurs staan als vrijwilliger ingeschreven bij 
Larikslaan2, zijn sociaal vaardig en beschikken over 
een Verklaring omtrent Gedrag (VOG), een inzitten-
denverzekering en een rijbewijs-B.

Openingstijden Larikslaan2: 

Inloop elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur 

Adviesgesprekken op afspraak elke werkdag van 13.00 tot 17.00 uur 

Uitleen van hulpmiddelen elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur 

Inleveren van hulpmiddelen elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur 

(033) 303 44 44  |  www.sociaalplein-leusden.nl   

Wijzigingen buslijnen: 
Wat als u gebruik maakt van lijn 77 of 78?
.

Chauffeurs gezocht!

Heeft u een auto en tijd over? Word chauffeur vrijwilliger!

Larikslaan2 is op zoek naar chauffeurs die met hun eigen auto inwoners 
willen vervoeren. Houdt u van contact met mensen, rijdt u graag auto 
en lijkt het u leuk om deel uit te maken van een groep vrijwilligers? Dan 
is deze vrijwilligersfunctie wellicht iets voor u. U helpt Leusdenaren die 
door de wijziging van de buslijnen een vervoersprobleem hebben en u 
verdient er bovendien een extraatje mee. 

‘Een leuke tijdsbesteding en de kilometervergoeding is mooi 
meegenomen!’

Hoe werkt het? 
U geeft aan op welke dagdelen of avonden u beschikbaar bent. Dat 
kunnen meerdere dagdelen zijn, of bijvoorbeeld alleen de zondagmid-
dag omdat u dan weinig te doen hebt. Minimaal drie dagen van tevoren 
neemt Larikslaan2 contact met u op om ritten in te plannen. De bestem-
mingen liggen binnen een straal van circa 25 kilometer van Leusden. Voor 
elke rit ontvangt u een starttarief van €1,00 en € 0,30 per gereden kilome-
ter, inclusief de kilometers vanaf uw huis naar de plek waar u de inwoner 
ophaalt. De inwoner rekent direct met u af.  

Functie-eisen:
•	 Sociaal vaardig 
•	 Verklaring omtrent Gedrag (VOG) (Larikslaan2 vergoedt de kosten)
•	 Rijbewijs-B
•	 Eigen auto met inzittendenverzekering
Larikslaan2 heeft een collectieve vrijwilligersverzekering

Lijkt het u wat? 
Meld u dan aan bij Larikslaan2 via www.sociaalplein-leusden.nl of bel met 
033 303 44 44 en vraag naar Mariëtte Druyff. In de week van 28 november 
zijn er kennismakingsgesprekken gepland. Voldoet u aan de criteria en zijn 
beide partijen enthousiast, dan bent u op 8 december welkom tijdens de 
startbijeenkomst. Bovendien bent u als vrijwilliger van Larikslaan2 direct 
uitgenodigd voor het jaarlijkse vrijwilligersfeest op 14 december. 

Nieuws over zorg, welzijn, 
opvoeden en opgroeien

Chauffeur vrijwilligerOok iets voor u?

Belangrijke wijzigingen busroutes

•	 De lijnen 77 en 78 worden samengevoegd tot één lijn 17 die via een 
 ‘centrale as’ door Leusden gaat rijden. 
 De bussen rijden vanaf Amersfoort via de Noorderinslag, Middenweg en
 Ruige Velddreef naar bedrijventerrein ‘De Horst’ en via dezelfde route  
 terug. In de spits rijden hier 8 bussen per uur. 
•	 Er komt een nieuwe spitslijn 217: een directe verbinding, via de A28,
 tussen station Amersfoort en bedrijventerrein ‘De Horst’. Elk kwartier  
 rijdt er een bus.  

Vanaf 19 november vindt u op www.sociaalplein-leusden.nl de nieuwe 
routekaart van de buslijnen. 

Andere vervoersmogelijkheden 
Bent u afhankelijk van het openbaar vervoer en 
zijn er geen mensen in uw omgeving die u kunnen 
brengen en halen? Dan is er naast vervoer via 
Larikslaan2 een aantal alternatieven. Hieronder 
voor u op een rij:

Buurtbus
Mogelijk is de buurtbus een oplossing. Vanaf 
11 december neemt de buurtbus een deel van 
lijn 77 over. Bus 509 rijdt vanaf Achterveld via 
Beekridder- Landjonker - Benedictijnenhoeve - 
Clarenburg - Burgemeester van der Postlaan naar 
de Noorderinslag van de Groene Zoom. Reizigers 
kunnen daar eventueel overstappen op lijn 17 naar 
Amersfoort. 

Regiotaxi
Een andere mogelijkheid is de Regiotaxi. De 
Regiotaxi is openbaar vervoer van deur tot deur 
voor iedereen in de gemeente Leusden. Het is ook 

mogelijk om met een rolstoel te reizen. 
Begeleiders kunnen meestal gratis mee. De kos-
ten van de Regiotaxi zijn gelijk aan het OV-tarief. 
Reizigers met een Wmo-indicatie en een Wmo-
vervoerspas reizen met korting. De Regiotaxi rijdt 
dagelijks van 6:00-24:00 uur, behalve op oudejaars-
avond. Als u een rit wilt bestellen, doet u dat mini-
maal 1 uur van te voren telefonisch 0900-1122445 
of via www.regiotaxieemlandheuvelrug.nl.

De Wensboom
De Wensboom bemiddelt bij het vinden van hulp 
door vrijwilligers. Denk aan klusjes in huis, af en toe 
de hond uitlaten of bijvoorbeeld vervoer naar het 
ziekenhuis. Elke dinsdag t/m vrijdag bent u tussen 
10.00 uur en 12.30 uur welkom bij de bemiddelaars 
tussen vraag en aanbod in de bibliotheek. Voor 
de dienstverlening van Stichting De Wensboom 
betaalt u als tegemoetkoming voor de kosten € 5,- 
lidmaatschapsgeld per jaar.
Meer weten? Kijk op: www.wensboomleusden.nl.


