
Mijn 93-jarige vader is in mei van dit jaar van Alkmaar naar Dirkshorn verhuisd. In Alkmaar had hij via 

de WMO een pas voor de regiotaxi via Connection. 

Een ideale oplossing: heel goedkoop en makkelijk.; 1 keer per maand werden de ritjes automatisch 

afgeschreven. 

In Schagen heb ik voor mijn vader ook een verzoek ingediend. Dat is toegekend en vervolgens kreeg 

ik een heel pakket A-4-tjes met alle mogelijke vervoerders in de gemeente Schagen (stuk of 10!). 

Conclusie: na veel uitzoekwerk blijkt er voor mijn vader geen vervoer te zijn m.u.v. een reguliere taxi. 

Behalve dat dit heel duur is, komt er voor mijn vader ook veel gedoe bij kijken. Hij moet bonnetjes 

vragen en bewaren en deze kan hij dan 1 keer per kwartaal inleveren. 

Mijn vader begint vergeetachtig te worden, dus is dit niet te doen. Ondertussen voelt mijn vader zich 

gevangen in Dirkshorn. Bezoekjes aan zijn kinderen en kennissen zijn nu niet mogelijk.  

Dat terwijl hij zich voorheen goed kon verplaatsen met de Regiotaxi. 

Ik wil graag aan de gemeenteraad vragen of zij een contract af willen sluiten met Connection. Ik heb 

dit al aangekaart bij de afdeling WMO, daar verwijzen zij naar het vervoersbesluit. 

Ik weet niet tot wanneer dat besluit loopt, maar ik hoop voor mijn vader dat de Regiotaxi voor hem 

nog mogelijk gaat worden. 

Er waren bij de medewerkster van de WMO geen klachten bekend over het vervoersbeleid. Nee,  de 

meeste ouderen zullen niet op de hoogte zijn van de Regiotaxi en de grote voordelen die de 

Regiotaxi heeft t.o.v. de huidige situatie. 

Ik snap dat er in het verleden veel initiatieven waren om ouderenvervoer van de grond te krijgen. 

Voor toen zeer wenselijk en noodzakelijk. Zonder hieraan tekort te willen doen, maar nu de 

omringende gemeenten tot 1 gemeente zijn geworden, lijkt het mij de moeite waard om deze vele 

ouderen ook de mogelijkheid te bieden ook met de regiotaxi  te reizen. Dit biedt veel meer comfort, 

en is goedkoper en gebruiksvriendelijker. Je bent niet afhankelijk van vrijwilligers.  Een groot 

voordeel,  ook  voor beginnend dementerenden. Lijkt me dat de gemeente Schagen hier toch wel wat 

in moet zien zitten als dementievriendelijke gemeente. 


