Tilburg, 24 maart 2017
Beste ouders en/of verzorgers,
Met deze brief informeren wij u over de wijzigingen in het leerlingenvervoer vanaf het nieuwe
schooljaar. Allereerst zijn we blij u te mogen vertellen dat we gaan samenwerken met Bravo (Brabant
vervoert ons). U hebt de stads-en streekbussen vast al zien rijden. Vanaf het nieuwe schooljaar
herkent u de bussen voor leerlingenvervoer aan het nieuwe logo:

Leerlingenvervoer wordt Regiovervoer Midden-Brabant
De Midden-Brabantse gemeenten willen dat alle inwoners zich kunnen verplaatsen naar werk, school
en andere activiteiten, om mee te doen in onze samenleving. Inwoners die hun vervoer niet zelf
kunnen regelen, bieden we ondersteuning. Daarom werken we aan een nieuwe organisatie die beter
aansluit op de ontwikkelingen in de zorg en het vervoer en zorgt voor efficiënt vervoer op maat in de
regio. Dit schooljaar lopen de contracten met de huidige taxibedrijven af, daarom is het vervoer
opnieuw ingekocht. Een goed moment voor een nieuwe aanpak.
Wat betekent dit voor u:
1. Eén organisatie, één aanspreekpunt voor het leerlingenvervoer en de regiotaxi. De twee
servicepunten worden onder een regiecentrale ondergebracht, namelijk: Regiovervoer
Midden-Brabant. Zij zorgen voor de ritplanning en geven u desgewenst informatie en advies
en behandelen al uw vragen of klachten.
2. Voor leerlingenvervoer blijft het uitgangspunt: zo veel mogelijk een vaste structuur met vaste
chauffeurs.
3. Met ingang van het nieuwe schooljaar kunt u terecht op een nieuwe website voor uw
ouderlogin. Het telefoonnummer blijft gelijk.
Meer informatie
Ruim voor de zomervakantie organiseren we informatiebijeenkomsten, waarbij u kennis kunt maken
met de vervoerder en al uw vragen kunt stellen. U ontvangt tijdig een brief met meer informatie
hierover.
U kunt erop vertrouwen dat wij dit schooljaar met zorg en aandacht het leerlingenvervoer blijven
verzorgen. Mocht u nu al een vraag hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u een mail
sturen naar leerlingenvervoermiddenbrabant@tilburg.nl of bel 0900 - 7755862.
Met vriendelijke groet,
Leerlingenvervoer Midden-Brabant

