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Geachte ouder/verzorger, 
 
Veel kinderen, ouders/verzorgers en scholen in Barneveld, maar ook wij, hebben afge-
lopen maandag gemerkt dat het leerlingenvervoer niet goed van start is gegaan. Dat is 
buitengewoon jammer en wij betreuren dat in hoge mate. 
 
Wij bieden u daarvoor onze excuses aan. Het is voor u niet belangrijk om te weten hoe 
dit heeft kunnen gebeuren; u moet er gewoonweg op kunnen rekenen dat het vervoer 
van uw zoon of dochter zonder problemen verloopt. 
 
Wij begrijpen goed dat u daarbij ook naar de gemeente Barneveld kijkt omdat wij, sa-
men met andere regiogemeenten, een ander vervoerssysteem hebben gekozen. Daar-
om ontvangt u deze brief. 
 
Welke afspraken hebben we gemaakt? 
Korte termijn 
De vervoersplanning (let wel: alléén ten aanzien van het leerlingenvervoer) wordt de 
komende periode niet (meer) uitgevoerd door de regiecentrale Transvision uit Capelle 
a/d/ IJssel. Dat betekent in uw situatie dat het vervoer door de firma Noot wordt ge-
pland. Zij zijn – tot u opnieuw wordt geïnformeerd – voor u het contactadres. Het tele-
foonnummer is 010-3035767. Fouten en wijzigingen met betrekking tot de ophaalloca-
ties en –tijden kunt u vanaf nu doorgeven aan de firma Noot; voor overige zaken neemt 
u contact op met de gemeente Barneveld. U kunt daarvoor gebruik maken van het e-
mailadres: leerlingenvervoer@barneveld.nl. 
 
Langere termijn 
Wij hebben de vervoerspartijen gevraagd hoe zij de problemen gaan oplossen. Zij ma-
ken daarvoor een plan van aanpak. Wij bespreken dit plan van aanpak en nemen dan 
pas een besluit of en wanneer de situatie weer wordt gewijzigd. Natuurlijk zullen wij er 
zorg voor dragen dat u hierover op tijd wordt geïnformeerd. 
 
Vragen en antwoorden 
Op de website van de gemeente Barneveld (www.barneveld.nl) hebben wij de belang-
rijkste vragen en antwoorden geplaatst. Wij vullen deze vragen en antwoorden iedere 
dag aan, zodat het altijd een actueel overzicht is. Staat uw vraag er niet bij? U kunt dan 
gebruik maken van het bovengenoemde mailadres leerlingenvervoer@barneveld.nl. 
 
Hebt u extra kosten gemaakt? 
Het kan zijn dat u de afgelopen dagen extra kosten hebt moeten maken om uw zoon of 
dochter naar school te (laten) brengen en naar huis te (laten) brengen. U kunt de kos-
ten (met bewijsstukken) sturen aan de gemeente Barneveld, Postbus 63, 3770 AB 
Barneveld. Wij informeren u vervolgens over een eventuele vergoeding. 
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Wij hopen dat wij u hiermee voor dit moment voldoende hebben geïnformeerd. 
 
Wij verwachten dat de genomen maatregelen, zowel voor de korte als de langere ter-
mijn, voldoende zijn om het leerlingenvervoer weer zonder problemen te laten verlo-
pen. 
 
Meer informatie 
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen? Neem dan contact op 
met mevrouw T. Uleman, tel. 14 0342 (netnummer niet nodig) of stel uw vraag via leer-
lingenvervoer@barneveld.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
P.J.T. van Daalen   D.J. Dorrestijn-Taal 
Wethouder Verkeer en Vervoer  Wethouder Onderwijs  
 
 
 
 


