Overleg over Brengflex met de gemeente
De cijfers van het gebruik van de BrengFlex bus zijn zeer teleurstellend. Er is
waarschijnlijk geen naamsbekendheid. De gemeente heeft dorpsraden een
aantal gratis vervoersbewijzen aangeboden om uit te delen aan doelgroepen
om naamsbekendheid te vergroten.
Suggesties voor promotie van gebruik van deze OV-voorziening:
•

•
•
•
•
•

Laat de bus starten vanaf Middelaar Kerkplein 's ochtends zodat jongeren makkelijker
kunnen opstappen.
Maak de studentenOV-kaart ook geldig op deze OV-voorziening, zodat studenten ook met
deze bus gratis kunnen reizen.
Laat de bus ook doorrijden naar Milsbeek en Gennep voor de mensen in Middelaar, e.d.
Maak de bushaltes daadwerkelijk bij de voornaamste bejaarden op-/uitstapplaatsen, zoals de
Plus in Mook en de Spar in Molenhoek, direct voor de locaties van de dagopvang, etc.
Laat de bus ook onderdeel worden van vervoer van/naar toeristische locaties, zoals naar 't
Zwaantje, naar De Mookerhei, naar St. Jansberg, etc.
Gevraagd wordt aan Dorpsraden om meer naamsbekendheid te geven aan deze OVvoorziening:

Suggesties hierbij voor Molenhoek:
•
•
•
•
•

Maandelijks via de Bingo ook setje van 2 gratis buskaartjes als prijs
Kerstcadeau voor vrijwilligers
Cadeau's biljartclub en bridgeclub, voor verzorgers maaltijdgroep,
begeleiders/mantelzorgers
KBO-bijeenkomst; buskaartjes verloten
Kerst-Inn outdoor: buskaartjes verloten.

Al eerder hebben wij via onze website de Brengflex gepromoot. Zie nog eens de volgende bladzijde.
Onduidelijk is waarom het gebruik zo laag is en dus tegenvalt.

Wat belemmert je om gebruik te maken van Brengflex, als je dat wel zou
willen?
Mail jouw ideeën en suggesties naar info@dorpsraadmolenhoek.nl.

Gratis retourtjes voor Breng flex via wijk- en dorpsraden

In augustus van dit jaar is in Mook en Middelaar een pilot met Breng flex begonnen. Met dit systeem is het
mogelijk geworden om binnen de gemeente van halte tot halte te reizen op een tijdstip naar wens.
Breng is bezig met ontwikkelingen om Breng flex nog aantrekkelijker te maken. In de toekomst verwachten we
daarom dat Breng flex nog beter aansluit op de wensen en behoeften van de inwoners van Mook en Middelaar.
We zijn dan ook als gemeente in voortdurend overleg hierover met Breng.
Tot die tijd wil de gemeente Mook en Middelaar haar inwoners vertrouwd maken met het systeem Breng flex.
Daarom organiseren we samen met Breng een actie waarbij we gratis kaartjes weggeven om Breng flex te
proberen. Het gaat om retourtjes, zowel de heen- als terugreis zijn dan gratis. De gemeente heeft de verdeling
van de kaartjes onder haar inwoners toevertrouwd aan de dorps- en wijkraden. De dorps- en wijkraden
verzamelen de emailadressen en postcodes van de mensen die willen deelnemen aan de actie, 1 kaartje per
persoon. Voor Molenhoek zijn 25 kaartjes beschikbaar. Wij hopen dat de kaartjes op deze manier bij
enthousiaste bewoners terecht komen die Breng flex willen testen.

Gratis kaartjes bestellen

Wilt u in aanmerking komen voor een vrijkaartje stuur dan een mailtje naar info@dorpsraadmolenhoek.nl of
gebruik het formulier dat in het Lees- en OntmoetingsPunt (LOP) ligt om u in te schrijven. Wij willen graag uw
naam, postcode en een emailadres. Heeft u geen emailadres dan een telefoonnummer.

Hoe werkt Breng flex?

Elke inwoner kan Breng flex reserveren: telefonisch via 088-6000965 (lokaal tarief) of via een app, ´OV Flex´.
Bij het reserveren geef je de halte en de tijd aan dat je wilt worden opgehaald.
Een rit kost altijd € 3,50, waar en wanneer je ook reist. Dit kan vooraf of in de bus per pin of met de OVchipkaart worden betaald. Let wel op: wanneer u voor méér dan 1 persoon tegelijk reserveert kan alleen vooraf
of per pin worden afgerekend.
Inwoners van 65 jaar en ouder krijgen 34% korting. Zij kunnen dit via de app aanvragen. Een rollator of rolstoel
kan mee in de bus, geef dit bij het reserveren aan. Een scootmobiel kan niet mee. Hulphonden zijn welkom,
huisdieren mogen alleen mee in een mandje.

Breng flex is op de volgende dagen en tijden beschikbaar:
Maandag- vrijdag: 07.00 - 19.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 16.00 uur
Zondag: niet beschikbaar

.

