
Vanaf maandag 2 mei 2016 kunt u als  

inwoner van Berg a/d Maas, Nattenhoven 

en Oud-Urmond gebruik maken van  

Dorpsbus Berg a/d Maas. De Dorpsbus 

rijdt binnen vaste perioden als lijndienst  

en op bestelling als vervoer op maat.  

 

Chauffeurs van de lijndienst zijn  

vrijwilligers Frans Eussen, Huub Heffels, 

Jacqueline Bergholtz, Henry Smeets,  

John Eussen, Ron van Leuken, Anna 

Stoffers-Strijkers en John van Cleef.  

Waarvoor dank!   

 

Waarom?  

De brug over het Julianakanaal wordt  

wegens werkzaamheden anderhalf jaar  

afgesloten voor het verkeer. gebruikma-

ken van het reguliere openbaar vervoer is 

in deze periode niet mogelijk. Gemeente 

Stein en Rijkswaterstaat hebben daarom 

gezocht naar alternatief vervoer. Dit is 

gevonden in een samenwerking met 

Stichting Dorpsdagvoorziening Meers, die 

met Wensauto Meers succesvol alternatief 

vervoer  organiseert in en om de gemeen-

te Stein. Het betreft vooralsnog een proef 

tot medio december 2016. Bij een goed  

verloop wordt deze voorziening voortgezet 

tot afronding van de werkzaamheden aan 

Bent u voor uw werk of school  

afhankelijk van openbaar vervoer?  

 

Dorpsbus Berg a/d Maas brengt u naar  

de dichtstbijzijnde reguliere bushalte,  

zodat u van daaruit uw weg kunt  

vervolgen.  

 

Dorpsbus als lijndienst 

Dorpsbus Berg a/d Maas pendelt van 

6.45 - 9.00 uur en van 17.00 - 19.00 uur 

vanaf het Beatrixplein via de Juliana-

straat en de Raadhuisstraat naar de 

Heirstraat in Urmond, waar de  

aansluiting is op de reguliere buslijn.  

 

Niet in de weekeinden 

De Dorpsbus-lijndienst rijdt uitsluitend  

op werkdagen, dus maandag t/m  

vrijdag.  

De lijndienst is gratis.  

U kunt gewoon instappen.  

Reserveren  is niet nodig.  

 

Rijd mee met Dorpsbus Berg a/d Maas  

Vervoer op maat:  voor jong en oud 

op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur 

 

Inwoners die minder mobiel of  

zelfredzaam zijn, hebben bij het  

bestellen van een rit voorrang.  

Op deze manier levert de Dorpsbus 

Berg a/d Maas een bijdrage aan langer 

zelfstandig wonen voor met name  

oudere inwoners van onze gemeente. 

Maar ook jongere mensen kunnen van 

deur tot deur vervoer binnen de ge-

meente Stein bestellen. Vervoer op 

maat is mogelijk op weekdagen van 

9.00-17.00 uur.  

 

Prijs (enkele rit) 

 

€ 1,50 per persoon omgeving Berg a/d 

Maas, Nattenhoven, Obbicht, Urmond, 

Meers, Maasband, Elsloo, Stein,  

station Beek/Elsloo. 

 

€ 3,00 per persoon van of naar  

Zuyderland Ziekenhuis Geleen,  

Orbis Glana en Orbis Lemborgh,  

station Sittard, Fortunapark Sittard, 

Einighausen, Geleen en Makado-Beek. 

 

Reserveer minimaal een dag eerder.  

Rit bestellen is mogelijk van 9.00 -

12.30 uur. Bel (06) 24 85 49 05 

Vergeet niet meteen ook uw terugrit  

te reserveren 

Vragen? 

Met vragen over het initiatief  

Dorpsbus Berg a/d Maas kunt u  

terecht bij coördinator Peter  

Lambrichts, tel. (06) 15 85 33 70 ,  

of planner Monique Kurvers-Eussen,  

tel. (06) 24 85 49 05. 

 

Gezocht: planner en  

chauffeur 

We kunnen op woensdag- en  

vrijdag ochtend nog een vrijwilliger 

gebruiken voor de rol van planner.  

Daarnaast is er nog een vacature  

als chauffeur voor de Dorpsbus.   

 

Belangstelling?  

Bel met coördinator Peter Lambrichts  

via tel. (06) 15 85 33 70  



Vervoer op maat 

Op maandag, dinsdag, woensdag,  

donderdag en vrijdag verzorgt  

Dorpsbus Berg a/d Maas tevens  

Vervoer op Maat.  

 

Vervoer van deur tot deur  

Vervoer op Maat met de Dorpsbus  

is bedoeld als alternatief vervoer voor 

de inwoners van Berg aan de Maas,  

Nattenhoven en Oud-Urmond. Jong en 

oud.  Met en zonder beperking. 

 

Chauffeurs van vervoer op maat zijn 

vrijwilligers Thei Hecker, Chris Wanten, 

Henry Smeets, Anna Stoffers-Strijkers, 

Harrie Ubachs, Ron van Leuken, Ria 

Horrichs-van Mulken, Wil Tummers, 

John van Cleef, Geert Heutmekers en 

John Eussen. Waarvoor dank! 

 

 

Wie maken Dorpsbus Berg a/d Maas 

samen mogelijk?  

 

Dorpsbus Berg a/d Maas wordt  

vooralsnog bij wijze van proef ingezet. 

De organisatie is in handen van  

Stichting Dorpsdagvoorziening Meers  

in samenwerking met Provincie Limburg, 

gemeente Stein, Rijkswaterstaat,  

Stichting Limburg Elektrisch en   

Vereniging van Kleine Kernen Limburg.  

Ritten zijn mogelijk van / naar o.a. 

 Huisartsenpraktijk Obbicht, Urmond 

en Stein 

 Dorpsdagvoorziening ‘Bie Gerda’ in 

Meers, De Kooypoort in Urmond 

 Kerk Berg a/d Maas, kerk Urmond 

 Uw huisarts, tandarts, of fysiothera-

peut in Urmond, Meers, Stein en 

Obbicht 

 Bibliotheek, gemeentehuis Stein 

 Winkelcentrum Stein, Weekmarkt 

Stein, Lidl, Jan Linders 

 Makado Beek, AH Obbicht 

Grevenbicht 

 Station Beek-Elsloo en  

station Sittard 

 Zuyderland  Ziekenhuis  

Sittard-Geleen 

 Orbis Glana, Orbis Lemborgh 

 

 

Dorpsbus Berg a/d Maas is een elektrische auto voor maximaal acht passagiers 

waarvan de inzet door de bewoners, zélf op basis van vrijwilligheid, afhankelijk van 

vraag en behoefte wordt georganiseerd. De Dorpsbus is een nieuwe vorm van ver-

voer in aanvulling op al bestaande vormen van kleinschalig (openbaar) vervoer, 

specifiek voor kleine kernen en het landelijke en verstedelijkte gebied waar de 

vraag naar vervoer te klein is om regulier openbaar vervoer te bieden. Naast een 

vorm van vervoer is de Dorpsbus ook een experimenteel sociaal concept om bij te 

dragen aan de versterking van de sociale cohesie in  een lokale gemeenschap en 

vergroting van de leefbaarheid in kleine  kernen en wijken.  

Waar rijdt de Dorpsbus naartoe? 

U kunt Dorpsbus Berg a/d Maas  

bestellen voor een rit binnen de  

gemeente Stein, naar station Beek-

Elsloo of station Sittard, of naar het  

Zuyderland Ziekenhuis Sittard-Geleen. 

 

Rijtijden  

Dorpsbus Berg a/d Maas (vervoer op 

maat) is mogelijk op werkdagen 

(maandag t/m vrijdag) van 9.00 uur tot 

17.00 uur.  
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