
Bel-Bus-Tynaarlo Iedereen weer mobiel! 

Voor alle inwoners van de gemeente Tynaarlo die geen gebruik kunnen maken van 
het reguliere vervoer, is er de Bel-Bus-Tynaarlo. De Bel-Bus-Tynaarlo richt zich op 
het hele gebied van de gemeente Tynaarlo. 
In het gebied van de voormalige gemeente Eelde is óók stichting Vervoer voor 
Ouderen actief (050 -317.67.84). Met ingang van 1 januari 2010 gaat deze stichting 
intensief samenwerken met Bel-Bus-Tynaarlo. 
 
Voor wie? 
De Bel-Bus-Tynaarlo is voor mensen die tijdelijk of blijvend niet mobiel zijn of door 
andere oorzaken geen gebruik kunnen maken van het reguliere vervoer. 
Het doel van de Bel-Bus-Tynaarlo is dat inwoners van de gemeente Tynaarlo de 
kans krijgen om mee te doen. Wij willen dat iedereen deel kan nemen aan allerlei 
activiteiten en maatschappelijk actief kan zijn. Vervoer mag nooit een belemmering 
zijn. 
 
Vervoer door vrijwilligers 
Stichting Trias beschikt over een drietal busjes, die worden bestuurd door 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers rijden u in een straal van 30 kilometer rond uw huis 
overal naar toe: of u nu boodschappen wilt doen, vrienden of familie wilt bezoeken of 
naar de pedicure gaat het maakt niet uit. De busjes hebben acht zitplaatsen en zijn 
ook geschikt voor mensen die minder goed ter been zijn. 
 
Beschikbaarheid 
De Bel-Bus-Tynaarlo is iedere werkdag beschikbaar van 08.00 tot 22.00 uur. In de 
weekenden is de bus beschikbaar van 08.00 tot 18.00 uur. De bussen rijden niet op 
feestdagen. 
 
Bespreken 
Op werkdagen is het boekingskantoor van 10.30 tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar 
voor hetbespreken van een rit (0592 - 338.933). U dient minimaal een dag van 
tevoren te bellen. Om teleurstelling te voorkomen raden wij u echter aan om zover 
mogelijk van tevoren te bellen. 
 
Kosten en betaling 
Voor de Bel-Bus-Tynaarlo wordt een kleine vergoeding gevraagd. U rekent elke rit 
contant af met de chauffeur. Hieronder zijn de tarieven weergegeven. Voor vaste 
ritten en dagverzorging geldt dit niet en is het mogelijk een andere betalingsregeling 
te treffen. 
 
 
0-4 km 0,95 
5-8 km 1,35 
9-12 km 1,80 
13-16 km 2,25 
17-20 km 2,70 
21-24 km 3,15 
25-30 km 3,80 


