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Inleiding en voorgeschiedenis 
In mei 2012 is de Boodschappenbus gestart. De Boodschappenbus is in eerste instantie begonnen als initiatief 
van de vereniging van centrumondernemers in Goirle. In samenwerking  met ContourdeTwern, de KBO's, Thebe, 
het Platform gehandicapten en de gemeente Goirle is het initiatief verder uitgebreid. Van een busje dat 
aanvankelijk alleen van de Guldenakker naar de Hovel reed, werd de Boodschappenbus opengesteld voor alle 
inwoners van Goirle en Riel met hun eventuele begeleiders, die zichzelf tot de doelgroep rekenden. De 
Boodschappenbus werd volledig gesponsord door de centrumondernemers. Het doel dat de gemeente met de 
Boodschappenbus wilde bereiken was het creëren van een laagdrempelige locale voorziening voor ouderen en 
mensen met een beperking in heel Goirle en Riel, om het doen van boodschappen te kunnen combineren met een 
sociaal uitstapje. Het aanbod aan voor-de-Wmo-liggende oplossingen werd hierdoor uitgebreider.  
Vanaf de start zijn alle mogelijke inspanningen verricht door de deelnemende partijen om bekendheid te geven 
aan de Boodschappenbus onder de doelgroep. Uiteindelijk is de gemiddelde deelname niet meer geweest dan zes 
personen, waarvan één begeleider. Deze mensen werden opgehaald op verschillende plaatsen in Goirle. Nooit 
heeft iemand uit Riel beroep gedaan op de Boodschappenbus. 
 
Experiment Boodschappenbus definitief gestopt 
In het voorjaar van 2013 heeft de vereniging van centrumondernemers in overleg met de werkgroep besloten de 
Boodschappenbus nog een laatste kans te geven tot 1 oktober. Het aantal deelnemers per week zou 12 tot 16 
moeten zijn om de Boodschappenbus succesvol te noemen. Als het aantal deelnemers in de zomer van 2013 
aanmerkelijk zou toenemen zou de bus na een winterstop vanaf 1 april weer gaan rijden. Nu dit niet het geval 
is, is besloten te stoppen. De betrokkenen van de werkgroep zijn het erover eens dat er al met al te weinig 
maatschappelijk rendement is om de kosten en de inspanningen te rechtvaardigen. Mocht er in de toekomst 
behoefte zijn aan een nieuw experiment of initiatief, dan weten de betrokken partijen elkaar snel te vinden voor 
samenwerking. Dat is in ieder geval de 'winst' die we bereikt hebben.  
In het Goirles Belang zal een mededeling verschijnen over de beëindiging van de Boodschappenbus.  
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