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K.M. Vrielink <koen@lentekracht.com>

RE: Dienstregeling buurtbus Son & Breugel 
Tilburgs, Fred <Fred.Tilburgs@hermesgroep.nl> 18 januari 2019 om 11:01
Aan: "K.M. Vrielink" <koen@lentekracht.com>

Beste Koen,

 

Uiteraard is er gekeken naar de mogelijkheden die er waren om de dienstregeling van deze lijn te optimaliseren.

De dienstregeling van lijn 260 is vanaf december 2018 helemaal aangepast. Hij rijdt nu ook door naar Geldrop.

Daarnaast zijn ook de rijtijden aangepast waardoor de stiptheid van deze lijn omhoog gaat.

 

Tot nu toe hebben we gelukkig geen signalen van klanten /reizigers gehad dat er zaken niet goed zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Fred Tilburgs

Accountmanager

 

T   +31 (0)40 235 86 05

M   +31 (0)6 542 457 09

Please consider the environment before printing this email.

 

 

 

 

Van: K.M. Vrielink <koen@lentekracht.com>  
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 8:16 
Aan: Tilburgs, Fred <Fred.Tilburgs@HERMESGROEP.NL> 
Onderwerp: Dienstregeling buurtbus Son & Breugel

 

Goedemorgen Fred,

 

Ongeveer een halfjaar geleden hebben wij samen met Rick Arends van de jongerenraad Son &
Breugel contact met jou gehad betreffende het beter laten aansluiten van de dienstregeling van
de buurtbus in Son & Breugel op de trein in Best. 
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Na wat onderzoek gaf jij aan dat het mogelijk was dit beter te laten aansluiten en dat jij dit zou
opnemen in de nieuwe vervoersovereenkomst. Deze zou eind 2018 geaccordeerd worden. Kun
jij aangeven of dit gebeurt is of kunnen wij dit ergens terugzien?

Vriendelijke groet,

Koen Vrielink

Projectleider / bedrijfskundige

 

koen@lentekracht.com | +31 (0)6 21 485 246 | www.lentekracht.com

Deze e-mail en alle daarbij meegezonden bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking
aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Transdev Nederland Holding N.V. (zetel te Utrecht, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 30065787) en haar groepsmaatschappijen sluiten iedere aansprakelijkheid
uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Is het bericht niet voor u bestemd, wilt u ons dat dan laten weten en
het bericht van uw computer verwijderen?  
This e-mail and any attachment sent with it are intended exclusively for the addressee(s), and may not be passed on
to, or made available for use by any person other than the addressee(s). Transdev Nederland Holding N.V.(Utrecht)
rules out any and every liability resulting any electronic transmission. If this message is delivered to you by mistake,
please let us know and delete the message from your computer.

mailto:koen@lentekracht.com
http://www.lentekracht.com/

