Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:

Schulenberg, M. M.Schulenberg@gemeenteberkelland.nl
FW: Laatste nieuwsbrieven Regiotaxi Gelderland
6 december 2016 14:59
Habing, A. A.Habing@gemeenteberkelland.nl, a.van.rijnsoever@hotmail.com, carrolterleth@gmail.com, Focker, J.D.
J.Focker@gemeenteberkelland.nl, kees@koolschijn.com, Maathuis, A A.Maathuis@gemeenteberkelland.nl,
mailhiddink@hetnet.nl, miekevanaspert@gmail.com, Patrick Hulshof patrickhulshof@gmail.com
Kopie: Jan ter Horst - webmaster Welzijnsraad (j.horst29@chello.nl) j.horst29@chello.nl, annelies@louwersvandijk.nl

Beste mensen,
Hierbij de laatste nieuwsbrief van de Regiotaxi Gelderland, voordat deze opgaat in de nieuwe organisa<e.
Mocht de nieuwsbrief aanleiding zijn tot het maken van opmerkingen, dan kan dit uiteraard in de
vergadering van 15-12-2016.
Groetjes,
Marja.
N.B. Jan, zou je de nieuwsbrief op de website van de Welzijnsraad kunnen plaatsen? Bij voorbaat dank.

M. Schulenberg
Notulist raad en commissies, Griffie en Welzijnsraad
0545 250 533 | M.Schulenberg@gemeenteberkelland.nl
Postbus 200 | 7270 HA Borculo
www.gemeenteberkelland.nl | Twitter

Van: Regiotaxi Gelderland [mailto:rtgklanten@gelderland.nl]
Verzonden: zondag 4 december 2016 14:24
Aan: welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl
Onderwerp: Laatste nieuwsbrieven Regiotaxi Gelderland

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

4 december 2016

Laatste maand Regiotaxi Gelderland
Vanaf 1 januari 2017 verzorgen de regio’s het reizen met de regiotaxi.
Onlangs is de laatste gedrukte nieuwsbrief van Regiotaxi Gelderland naar
de reizigers verzonden. Om verwarring te voorkomen zijn vijf
nieuwsbrieven gemaakt, per regio verschillend.
Wilt u de nieuwsbrieven lezen klik dan hieronder op de voor u relevante
regio.
Achterhoek;
FoodValley;
Noord Veluwe;
Rivierenland;
Stedendriehoek.
Hieronder leest u de informatie die reizigers digitaal ontvingen over het
reizien in december.

reizien in december.

Regiotaxi Gelderland vraagt reizigers om hulp
December is een hele drukke maand voor Regiotaxi Gelderland. Het is
voor vervoerders een enorme puzzel om alle ritten volgens afspraak uit te
voeren. Tot en met 31 december wordt het steeds lastiger om alle ritten
volgens de spelregels uit te voeren. Ook omdat veel chauffeurs al zijn
overgestapt naar nieuwe vervoerders, die vanaf 1 januari de regiotaxiritten verzorgen.
Rit bestellen vóór 23 december
Regiotaxi Gelderland vraagt daarom reizigers de ritten zo vroeg mogelijk
te bestellen. Zeker als het gaat om ritten tijdens de kerstdagen. De
vervoerders doen hun uiterste best om de ritten die vóór 23 december zijn
geboekt volgens afspraak uit te voeren. Ritten die na 22 december zijn
besteld, worden uiteraard gereden, maar u loopt het risico dat deze ritten
met vertraging worden uitgevoerd, of dat de vervoerder u verzoekt om op
een ander tijdstip te gaan reizen. U bestelt ritten die u vóór 1 januari wilt
reizen natuurlijk nog gewoon via 0900 0276.
Regiotaxi Gelderland hoopt op uw begrip en rekent op uw medewerking.

Oudejaarsavond
Oudejaarsavond is de laatste avond van Regiotaxi Gelderland. Dan
vertrekt de laatste bus om 19.59 uur. Het reserveren van een rit kan dus
tot uiterlijk 19.00 uur dezelfde avond.

Disclaimer
Aanmelden
Afmelden
Stuur door

Colofon
Heeft u tips of reacties?
Wij horen het graag!
Neem contact op met
Regiotaxi Gelderland.

Contact
Projectbureau Regiotaxi Gelderland
T (026) 355 21 21
rtgklanten@gelderland.nl
www.regiotaxigelderland.nl

