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In uw brief van 19 juni heeft u namens SENIOREN VELDHOVEN vragen gesteld over 
Bravoflex. Uw fractie gaat in op de nieuwe dienst Bravoflex en de mate waarin deze 
gebruikt wordt. U stelt dat het netwerk van bushaltes van Bravoflex niet fijnmazig 
genoeg is, de bushaltes liggen, vooral voor minder mobiele mensen, te ver uit elkaar. 
Uw fractie vraagt het college of zij Bravoflex een aanvulling vinden op het bestaande 
openbaar vervoer waardoor oudere, mogelijk wat minder mobiele mensen, langer aan 
het sociale leven kunnen deelnemen. Daarnaast vraagt u het college of zij ook van 
mening zijn dat er een behoorlijke afstand is gelegen tussen de bestaande bushaltes 
en of zij bij de Provincie en busonderneming willen pleiten voor het plaatsen van 
Bravoflex-haltes in woonwijken om de loopafstand voor minder mobiele mensen te 
beperken.

Het college vindt Bravoflex een aanvulling op het bestaande openbaar vervoer, de 
Veldhopper en de Regiotaxi. Het heeft een meerwaarde voor o.a. minder mobiele 
mensen omdat zij langer zelfstandiger deel kunnen nemen aan het sociale leven. In 
bepaalde wijken is de dekkingsgraad van bushaltes echter minder hoog waardoor de 
loopafstand naar bushaltes voor sommige mensen langer is dan wenselijk zou zijn. 
Redelijk snel nadat Bravoflex zijn intrede deed, is geïnventariseerd waar de 
loopafstand aanzienlijk groot was. Er zijn toen enkele haltes bijgeplaatst zoals op De 
Burcht, Berg en Witvrouwsweg. Tijdens structurele overleggen met de Provincie en 
Hermes/Bravo is de intentie uitgesproken om extra Bravoflex haltes te plaatsen op 
strategische locaties zoals bij Habraken, de Bovenhei en Zoo Veldhoven. 
Hemrus/Bravo moet echter zelf nog onderzoeken of extra haltes in het systeem van 
Bravoflex passen.

We gaan er vanuit dat we u/met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.
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