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1. Samenvatting 

 

 Voor specialistische gezondheidszorg zijn de Schijndelse senioren aangewezen op de 

regionale ziekenhuizen Jeroen Bosch (locaties Den Bosch en Boxtel) en Bernhoven 

(locatie Veghel). Indien een beroep moet worden gedaan op verzorg- en/of verpleeghuis 

dan is het niet van zelfsprekend dat dit in Schijndel kan worden gevonden. Regelmatig 

komt het voor dat Cunera (Heeswijk-Dinther) en/of Liduina (Boxtel) als alternatief 

worden aangeboden. De bereikbaarheid van de locaties is een belangrijk aspect om te 

komen tot de juiste keuze. 

 

 Om een idee te krijgen van de mogelijkheden binnen het openbaar vervoer, zijn naast 

het reguliere Openbaar Vervoer ook het gebruik van de OV-chipkaart, de regiotaxi en 

Valys in het onderzoek betrokken. 

 De bereikbaarheid van buurgemeenten Sint-Michielsgestel en Sint-Oedenrode kan voor 

de toekomst van belang zijn, daarom is de Openbaar Vervoer verbinding met deze 

gemeenten meegenomen in het onderzoek. 

 

 De bereikbaarheid van zieken-, zorg- en verpleeghuizen waar de Schijndelaar op is 

aangewezen is in het algemeen redelijk tot goed. De uitzondering is verpleeghuis Cunera; 

de bereikbaarheid van Heeswijk-Dinther is verre van acceptabel. Op dit moment is het 

alternatief de duurdere regiotaxi. 

 

 Hoewel “enkele reis” kaartjes in de bus te koop zijn, is het gebruik van de OV-chipkaart 

aan te bevelen. De kaart is eenvoudig in gebruik en biedt diverse 65+ voordelen. 

 

De resultaten laten zien dat er op korte termijn aandacht moet zijn voor: 

1. Een directe (buurt)bus verbinding naar Cunera in Heeswijk-Dinther. 

2. Het dienstrooster van de buurtbus Schijndel-Boxtel-Best. Uitbreiding van 5 dagen 

naar 7 dagen per week is gewenst.  

3. Partners van bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen, die voorheen tegen 

aangepast tarief konden meereizen met bv. Regiotaxi. Stel hen een vervoerspasje ter 

beschikking als tegemoetkoming in de extra reiskosten die gemaakt worden in 

verband met bezoek. 
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2. Inleiding 

 

 Voor medische zorg zijn Schijndelaren in eerste instantie aangewezen op de huisartsen. 

Verwijzing naar specialistische hulp houdt direct in dat dit buiten Schijndel moet worden 

gezocht. Voor onderzoek en ziekenhuisopname zijn er mogelijkheden in Jeroen Bosch 

Medisch Centrum locaties Boxtel en Den Bosch en de Medisch centrum Bernhoven 

locatie Veghel.  

 Indien een beroep moet worden gedaan op een verpleeg- of verzorgingshuis dan is de 

Schijndelaar aangewezen op het Mgr. Bekkershuis in Schijndel centrum, St. Barbara in 

Wijbosch en evt. het verpleeghuis Cunera in Heeswijk/Dinther.  

 Op dit moment worden fusie gesprekken gevoerd tussen de Dorus Zorggroep in Schijndel 

en de Berne zorggroep in Heeswijk/Dinther en daarom is opname in het verzorgingshuis 

in Heeswijk- Dinther een reële mogelijkheid. In geval van nood behoort opname in het 

verpleeghuis Liduina te Boxtel (onderdeel van de Elde Zorggroep) ook tot de 

mogelijkheden.  

 Opname in verpleeg of verzorgingshuizen buiten de regio Boxtel / Schijndel / Heeswijk-

Dinther is in bijzondere gevallen uiteraard mogelijk. In het algemeen zal het dan van 

kortere duur zijn en daarom is de bereikbaarheid met Openbaar Vervoer van deze 

locaties buiten het onderzoek gehouden. 

 

 De Gemeente Schijndel en de gemeentelijke instellingen (bv. Brede Welzijnsinstelling “t 

Palet) sluiten steeds meer samenwerkingsovereenkomsten met omliggende Gemeenten. 

In dit kader zijn ook de OV verbindingen met Sint-Michielsgestel en Sint-Oedenrode in 

het onderzoek betrokken. 

 

 

2.1 Openbaar vervoer (OV) 

 In verband met de bereikbaarheid van de meest voorkomende locaties zijn de 

mogelijkheden van openbaar vervoer onderzocht. Dat wil zeggen de lijndiensten en de 

buurtbus. Deze diensten worden verzorgd door Arriva en meer informatie is te vinden op 

de website www.arriva.nl of bel met de Klantenservice 0900-2022022 (€ 0.10 per 

minuut). Een groot verschil tussen de standaard lijndiensten en de buurtbus is dat de 

buurtbus gereden wordt door een vrijwilliger en dat voor het reizen met deze bus een 

apart tarief wordt gehanteerd. Kaartjes zijn te koop bij de chauffeur. Voor tarieven zie de 

website of “Dienstregeling De Meierij”. In het dorp stopt de buurtbus bij de haltes, 

buiten het dorp op elke plaats waar een passagier in of uit wil stappen. 
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2.2 Regiotaxi 

 Indien mensen geen gebruik kunnen maken van het Openbaar Vervoer is het mogelijk 

om de regio- of deeltaxi 's-Hertogenbosch in te schakelen.  

 De regiotaxi is niet alleen bestemd voor Wmo reizigers maar ook voor OV reizigers. Er 

worden wel verschillende tarieven gehanteerd. Informatie over reserveren, annuleren, 

kosten, enz. is te vinden op de website www.regiotaxi-shertogenbosch.nl of bel met het 

servicepunt Regiotaxi ’s-Hertogenbosch 073-6159261. Regiotaxi ’s-Hertogenbosch rijdt in 

’s-Hertogenbosch, Vught, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Haaren, Heusden en Boxtel. De 

rit met de Regiotaxi moet altijd beginnen of eindigen in een van deze gemeenten.  

 

 Het vervoersgebied is verdeeld in zogenaamde ‘openbaar vervoerzones’ (OV-zones). Die 

zijn hetzelfde als bij het busvervoer. Het vervoersgebied bestaat uit een binnengebied en 

een buitengebied. Het grondgebied van de zeven deelnemende gemeenten vormen het 

binnengebied (paars).  

Fig. 1. Arriva busdiensten in en om Schijndel. 
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 Binnen dit gebied kan vanaf elke plaats naar een andere plaats worden gereisd. Het 

buitengebied bestaat uit het gebied daaromheen en is met de taxi alleen vanuit een 

plaats in het paarse binnengebied bereikbaar. Andersom geldt hetzelfde: vanuit het 

buitengebied rijdt de Regiotaxi alleen naar een bestemming in het paarse binnengebied.  

 

 

 

2.3 Valys 

 Valys draagt zorg voor taxivervoer over meer dan vijf OV-zones. Dat betekent dat met 

Valys door het hele land kan worden gereisd. Mensen met een zogenaamde 

mobiliteitsbeperking kunnen Valys gebruiken voor sociaalrecreatieve uitstapjes. Dus 

bijvoorbeeld voor familiebezoek of een dagje uit. Voor bezoek aan een arts kan geen 

beroep worden gedaan op Valys. De taxi's van Valys rijden door heel Nederland brengen 

je ook naar plaatsen die met openbaar vervoer of regiotaxi niet bereikbaar zijn.  

Valys is zeven dagen per week, van 06.00 uur tot 01.00 uur beschikbaar. Echter, 

uitsluitend binnen Nederland en voor 01.00 uur dient het bestemmingsadres bereikt te 

zijn. 

 Om van Valys gebruik te kunnen maken is een Valyspas nodig. Informatie over het 

aanvragen en de kosten van de pas, het boeken en annuleren van een reis is te vinden op 

de website www.valys.nl of bel 0900-9630, bereikbaar van 06.00 uur tot 01.00 uur 

(lokaal tarief). Bij gebruik van een teksttelefoon, bel dan 0900-8410 (€ 0.10 per minuut).  

 

Fig. 2.  District Regiotaxi ’s-Hertogenbosch. 
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2.4 De OV-chipkaart 

 Om gebruik te maken van het OV is het mogelijk om in de bus een “enkele reis” te 

kopen. De OV-chipkaart is echter het eenvoudigste vervoersbewijs voor het reizen met 

openbaar vervoer. Afhankelijk van de mate waarmee met het openbaar vervoer wordt 

gereisd kan een persoonlijke of anonieme chipkaart worden aangeschaft. Voor beide 

kaarten geldt dat er voldoende saldo op moet staan om de gekozen bestemming te 

bereiken. Meer informatie is te vinden op de website www.ov-chipkaart.nl 

  

 In Schijndel kunnen bij Tabaktief van Roessel, Hoofdstraat 95 o.a. de volgende 

handelingen worden uitgevoerd: 

• Het actuele saldo van uw OV-chipkaart controleren 

• Saldo opladen - betaal met PIN-pas 

• Bestellingen uit de webwinkel van de OV-chipkaart ophalen 

• Automatisch opladen op kaart zetten (niet samen met kaart aangevraagd) 

• Een anonieme OV-chipkaart kopen 

• Uw laatste tien transacties inzien 

• Reizen op Saldo (NS) activeren 

• Saldo deblokkeren 

 

 

 

 

 

 

 

3. Doelstelling 

 

 3.1  Het in kaart brengen van de mogelijkheden die het OV biedt met betrekking tot de 

bereikbaarheid van de omliggende plaatsen en met name de zieken-, zorg- en 

verpleeghuizen.  

  

 3.2  Vaststellen of er al dan niet problemen zijn 

a. op de OV routes. Bv. loopafstanden, wachttijden of te weinig tijd bij overstappen  

b.  met het verkrijgen en opladen van OV Kaart 

c. met de procedure van de regio- of deeltaxi en Valys 
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4. Resultaten 

 

 Om inzicht te verkrijgen in het Openbaar vervoer is het van belang te onderzoeken welke 

busdiensten van en naar Schijndel rijden (zie tabel 1 en figuur 3), vervolgens zijn 

opstapplaatsen en frequentie in kaart gebracht (zie tabel 2). 

 

 

 

 

Bestemming buslijnen 

Veghel 160s*, 159 

Veghel ziekenhuis Veghel busstation overstappen op 158 (richting Heeswijk-

Dinther) 

Sint-Oedenrode/Eindhoven 155s*, 156 

Boxtel  204 (buurtbus) 

Den Bosch –station 155s *, 156, 159, 160s* 

159 over St. Michielsgestel 

156 over St. Michielsgestel en Den Dungen 

Den Bosch-ziekenhuis Den Bosch treinstation overstappen op 68, 69, 213 

richting Vught of 203 richting Liempde. 

Heeswijk Dinther 159 160s* naar Veghel, overstappen op 158 naar 

Heeswijk-Dinther 

Schijndel – Wijbosch  159, 160s*(stopt niet in Wijbosch) 

Tabel 1. Bestemmingen vanuit Schijndel *=sneldienst 

Fig. 3  Regio Veghel, Schijndel, Boxtel, ’s-Hertogenbosch. 
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 Lijndienst Route door 

Schijndel 

Haltes in 

Schijndel 1) 

Van…….tot…… frequentie 

155 

sneldienst 

Eindhoven – 

Schijndel – Den 

Bosch 

Rooiseweg 

Steeg 

Floralaan 

Lieseindseweg 

07.00 uur tot 

14.00 uur 

1 x per uur 

156 Eindhoven – 

Schijndel – Den 

Bosch 

Rooiseweg 

Jansenpark 

Bekkershuis 

Kluisstraat 

Boschweg 

Lieseindseweg 

06.00 uur tot 

23.00 uur 

1 x per uur 

159 Veghel – 

Schijndel – Den 

Bosch 

Schoolstraat  

Wijbosscheweg 

Jansenpark 

Bekkershuis 

Kluisstraat 

Boschweg  

Lieseindsestraat  

06.00 uur tot 

22.00 uur 

2 x per uur 

160 

sneldienst 

Veghel – 

Schijndel – Den 

Bosch 

Eerdsebaan (bij 

rotonde Karwei) 

Duinweg (bij van 

Cranenbroek) 

Steeg 

Floralaan 

Lieseindsestraat 

06.00 uur tot 

19.00 uur 

2 x per uur 

204 

buurtbus 

Schijndel – 

Boxtel - Best 

Kluisstraat 

Past. v. Erpstraat 

08.00 uur tot 

18.00 uur 

1 x per uur 

Tabel 2. Opstapplaatsen en frequentie van busdiensten. 1) voor detail zie bijlage 1 

   

 In vakantieperiodes, op zaterdagen en op zon- en feestdagen kan er volgens een afwijkende 

dienstregeling worden gereden. Zie “Dienstregeling 2012, Streekvervoer in de Meierij en 

Oost Brabant” 

 

 

 Bereikbaarheid van bushaltes in Schijndel (Zie bijlage 1). 

 Wat betreft de bereikbaarheid en het aanbod van bushaltes is Schijndel te verdelen in de 2 

delen en wel de regio omsloten door Structuurweg en Boschweg/Hoofdstraat/Europalaan en 

het gebied ten zuidwesten van de Boschweg/Hoofdstraat/Europalaan.  

 

 In het eerste gebied zijn de haltes voor zowel de sneldienst als de standaard dienst goed 

bereikbaar. Het zuidwestelijke deel van Schijndel is wat minder bedeeld en gebruik maken 

van de sneldienst is een stuk lastiger. Voor dit deel is de frequentie waarmee Den Bosch en 

Veghel bereikt kunnen worden dan ook lager.  
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 Bereikbaarheid van zieken-/zorg-/verpleeghuizen vanaf bushaltes of busstations: 

• Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch 

 Van Den Bosch centraal station naar Jeroen Bosch ziekenhuis vertrekken verschillende 

busdiensten (lijn 68, 69, 213 richting Vught en lijn 203 richting Liempde) met een 

gezamenlijke frequentie van min 3 x per uur. 

 

• Cunera Verpleeghuis Heeswijk-Dinther  

 Vanaf het busstation Veghel vertrekt van 06.00 uur tot 23.00 uur, met een gemiddelde 

frequentie van 2 x per uur, busdienst 158 naar Heeswijk-Dinther. Voor bezoekers van 

verpleeghuis Cunera is de dichtstbijzijnde halte “Mgr. van Oorschotstraat”. Vanaf hier is 

het ca. 600 m naar verpleeghuis Cunera, Zijlstraat 1. 

 

• Bernhoven ziekenhuis Veghel 

 Vanaf het busstation Veghel vertrekt van 06.00 uur tot 23.00 uur, met een gemiddelde 

frequentie van 2 x per uur, busdienst 158 richting Heeswijk-Dinther. Bushalte voor het 

ziekenhuis. Afstand van busstation Bolkenplein tot ziekenhuis ca.850 m. 

 

• Verpleeghuis Barbara in Wijbosch 

 De bushalte in Wijbosch is aan de Schoolstraat. Vanaf hier is het ca. 300 m naar 

Verpleeghuis St. Barbara, Eerdsebaan 1. Alleen buslijn 159 stopt in Wijbosch. 

 

• Bezoek aan verpleeghuis Liduina of Jeroen Bosch Ziekenhuis in Boxtel. 

 De buurtbus, lijn 204, vertrekt ieder uur vanaf Schijndel Kluisstraat naar Boxtel. Vanaf de 

halte Vicaris van Alphenstraat / Mgr. Wilmerstraat is het ca. 600 m naar Liduinahof 35. 

De buurtbus rijdt niet in het weekend. 

 

 

Het verkrijgen en opladen van de OV-chipkaart hoeft voor de Schijndelse senioren geen 

probleem te zijn. Veel diensten kunnen worden afgehandeld via het internet maar ook 

bij Tabaktief van Roessel, Hoofdstraat 95, kan iedereen terecht voor informatie over de 

OV kaart en voor de meeste OV diensten. 

 

Als men gebruik wil maken van de regiotaxi dient men er rekening mee te houden dat de 

reistijd varieert en dat men beschikbaar moet zijn van 15 minuten voor tot 15 minuten 

na de afgesproken tijd. De reistijd mag maximaal 30 minuten langer zijn dan wanneer er 

rechtstreeks naar de bestemming zou zijn gereden. Voor begeleid reizen zie de website. 

 

Ook bij het gebruik van Valys moet er rekening mee worden gehouden dat de reistijd kan 

variëren. De taxi mag 15 minuten eerder tot 15 minuten later komen dan de afgesproken 

ophaaltijd. Omdat in de meeste gevallen nog andere personen worden meegenomen, 

mag de reis maximaal 2 maal zo lang duren als een rechtstreekse rit.  Er wordt een 

maximale omrijtijd van 2 uur aangehouden. Voor begeleid reizen raadpleeg de website.  
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5. Conclusie 

 

5.1.  Openbaar Vervoer 

o De bereikbaarheid vanuit Schijndel van de zieken-, zorg- en verpleeghuizen, waar 

de  Schijndelaar hoofdzakelijk op is aangewezen, is, met uitzondering van Cunera 

in  Heeswijk-Dinther, redelijk tot goed.  

o Ziekenhuizen in Den Bosch en Veghel zijn ondanks het overstappen met een 

acceptabele frequentie te bereiken.  

o Ziekenhuis en verpleeghuis in Boxtel zijn goed bereikbaar, zij het dat de buurtbus 

maar een keer per uur vanuit Schijndel vertrekt en in het weekend niet rijdt. 

o Het verpleeghuis Cunera in Heeswijk-Dinther is alleen bereikbaar via Veghel en 

dit is niet acceptabel. 

o De gemeentes Sint-Michielsgestel en Sint-Oedenrode zijn met het openbaar 

vervoer goed bereikbaar. 

 

 Bijlage 1 laat zien dat wat betreft het aanbod van bushaltes door de lijn 

Boschweg/Hoofdstraat/Europalaan, Schijndel in tweeën wordt gedeeld. Bewoners 

ten noordoosten van deze lijn zijn beter bedeeld dan de bewoners ten zuidwesten. 

Met het betere aanbod is er ook een betere bereikbaarheid van omliggende 

plaatsen. 

 

5.2.  OV-chipkaart 

 Reizen met OV met gebruik van de chipkaart is een goede manier van reizen. Het is 

niet alleen eenvoudig maar er zijn ook voordelen zoals 65+ korting. Opladen enz. kan 

allemaal vanuit huis of via Tabaktief van Roessel. 

    

5.3.  Regiotaxi 

 Rekening houdend met de spelregels rond vertrek en aankomst is dit een goede vorm 

van Openbaar Vervoer.  

5.4.  Valys 

 Ook hier geldt dat, rekening houdend met de regels, dat dit een goede vorm is van 

openbaar vervoer.  
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6. Aanbevelingen 

Uit het onderzoek volgen 3 aanbevelingen: 

a. Draag zorg voor een directe (buurt)bus verbinding van Schijndel naar Heeswijk-

Dinther. Deze verbinding is dringend gewenst. 

b. Het dienstrooster waarmee de buurtbus Schijndel-Boxtel-Best rijdt dient uitgebreid 

te worden van 5 naar 7 dagen per week.  

c. Stel partners van bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen, die voorheen tegen 

aangepast tarief konden meereizen met bv. Regiotaxi. een vervoerspasje ter 

beschikking. Dit als tegemoetkoming in de extra reiskosten die gemaakt worden in 

verband met bezoek. 
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Bijlage 1. 

  

 Bushaltes in Schijndel, in rood de sneldiensten, in blauw de standaard diensten, in groen 

de buurtbus. 

 

 


