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Nieuwsbrief Buurtbusvereniging Capelle (BVC)

Capelle aan den IJssel, maart 2021
Goed nieuws, maar we blijven voorzichtig!
Gedurende de heersende Corona-crisis is de Buurtbusvereniging stilletjes maar
waakzaam het jaar 2021 ingereden. Al sinds 15 oktober 2020 rijden de twee
buurtbussen dagelijks door de wijken van Capelle aan den IJssel. Wij zijn dan ook
de enige buurtbusvereniging in Nederland die altijd is blijven rijden. Alle andere
buurtbussen in het land stonden vanaf maart 2020 stil in de garage.
Natuurlijk passen we goed op elkaar, houden afstand, vergaderen elektronisch en
maken de bussen regelmatig van binnen en buiten schoon. Er zijn gelukkig geen
chauffeurs besmet geraakt. We letten goed op Corona-maatregelen en de
chauffeurs voelen zich veilig achter het naast hen geplaatste doorzichtige
'kuchscherm'.
Ontwikkelingen
Ook in januari en februari zijn weer nieuwe chauffeurs opgeleid. Vorige maand
konden we drie nieuwe chauffeurs opleiden, allen gepensioneerde
vrachtwagenchauffeurs met miljoenen kilometers rijervaring achter het stuur. Door
het extreme weer in februari zijn wij twee werkdagen niet uitgereden, dit tot groot
verdriet van onze vaste reizigers.
De jaarcijfers over het afgelopen jaar 2020 zijn in concept opgesteld. De financiële
cijfers 2020 zijn inmiddels besproken met de eigen kascommissie van de
vereniging en binnenkort met de gemeente.
CORONA: 4 passagiers maximaal
Door de geldende richtlijnen mogen er nog steeds maximaal 4 passagiers
gelijktijdig in de buurtbus worden vervoerd. Ook moeten passagiers een
mondkapje dragen in de buurtbus. Tot op heden hebben we daar geen probleem
met passagiers mee ervaren.
Overzicht aantal vervoerde passagiers 2021
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In de eerste 5 weken van 2021 vervoerden wij bijna 1600 passagiers. De eerste
weekcijfers varieerden van 300 tot 430 passagiers per week. De lijn van en naar
Schollevaar blijft het drukst bezocht. We hebben in de cijfers ook gemerkt van de begrijpelijke - angst van oudere wijkbewoners om met openbaar vervoer te willen
reizen. Ook de sluiting van (middelbare) scholen heeft geleid tot minder
passagiers.

De buurtbussen hebben in februari 2021 1180 personen vervoerd.

Op 8 maart zijn de nieuwe buurtbussen gearriveerd ....
Begin maart worden de huidige twee blauwe bussen vervangen door
spiksplinternieuwe buurtbussen van het merk Volkswagen Crafter. De nieuwe
bussen hebben openslaande deuren, een lage instapvloer, zijn corona-proef en
zijn qua inrichting en bediening modern uitgevoerd ten opzichte van de technisch
verouderde (soms ook versleten) blauwe buurtbussen uit 2012.
Aan de voorzijde van de bus is ook een lichtkrant met de eindbestemming van de
bus werkzaam.
Ook in de nieuwe buurtbus mogen wettelijk maximaal 8 passagiers plaatsnemen.
In de Corona-periode geldt, echter, ook hier maximaal 4 passagiers.
Hieronder een aantal foto's van het nieuwe model Capelse buurtbus.
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Wilt u meer informatie, bijvoorbeeld over de haltetijden en de busroute?
Kijk dan op onze website www.buurtbuscapelle.nl
of
Stuur een email naar info@buurtbuscapelle.nl
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