Buurtbus
Buurtbus Etten-Leur , Buurtbus Etten—Leur Zevenbergen, Buurtbus ZundertEtten-Leur, Buurtbus Zundert- Roosendaal, Buurtbus Etten-Leur-Prinsenbeek
Omschrijving
In Etten-Leur en in Zundert rijden buurtbussen. Buurtbussen zijn voor iedereen toegankelijk.
Buurtbussen zijn onderdeel van het openbaar vervoer en komen vooral op plaatsen waar
andere bussen niet komen. De buurtbussen rijden, net als stads- en streekbussen, volgens
vaste tijden en routes. Het zijn kleinere bussen met plaats voor acht personen. De bussen
worden meestal bestuurd door vrijwilligers. Vaak zijn dit mensen uit de buurt waar deze bus
rijdt. Zij weten dan ook veel over de omgeving en de route.
In Etten-Leur rijdt lijn 215 als buurtbus Etten-Leur
De route gaat via Trompetlaan, Beiaard, Stadskantoor, Centrum, Anna van Berchemlaan,
Station, Spoorlaan, Het Anbarg, Plantijnlaan, Voorsteven, Lindenbleek, van Bergenplein,
Lange Brugstraat, Landmanweg, Schipperstraat.
Lijn 215 rijdt maandag tot en met vrijdag ieder uur.
In Etten-Leur rijdt lijn 216 als buurtbus Etten-Leur-Prinsenbeek
De route gaat via Centrum, Anna van Berchemlaan, Station, Spoorlaan, Het Anbarg,
Plantijnlaan, Concordialaan, Lindenbleek, van Bergenplein, Vijhuizenweg, Lange Brugstraat,
Zanddreef, Vianendreef, Moleneind, Vaandelstraat, Middenweg, Havendijk, Markt, Velsgoed.
Lijn 216 rijdt maandag tot en met zaterdag ieder uur.
In Etten-Leur rijdt lijn 219 als buurtbus Etten-Leur-Zevenbergen
De route gaat via Centrum, Parklaan, Schoonhout, Plantijnlaan, Voorsteven, Rijsdijk,
Boutweg, Zuiddijk, Oostrand, Prins Hendrikstraat, Station, Sint Jorisstraat.
Lijn 219 rijdt maandag tot en met vrijdag ieder uur.

In Zundert rijdt lijn 225 als buurtbus Zundert-Etten-Leur
De route gaat via Oranjeplein, Burg. Manderslaan, Meirseweg, Akkermolenweg, Stuivezand,
Koningin Julianastraat, Burg. Gommersstraat, Couperuslaan, Parklaan, Centrum.
Lijn 225 rijdt maandag tot en met zaterdag ieder uur.
In Zundert rijdt lijn 220 als buurtbus Zundert-Wernhout-Achtmaal-Schijf-Roosendaal
De route gaat via Jan Koekenplein, Willem Passtoorsstraat, Meirseweg, Burg. Manderslaan,
Oranjeplein, Oude Baan, Leeuwerikstraat, Past. De Bakkerstraat, Hoeksestraat,
Zundertseweg, Takspui, Bovendonk, Burg. Schneiderlaan, Roselaar, Station.
Lijn 220 rijdt maandag tot en met vrijdag ieder uur.

Ov-chipkaart of los kaartje
Heeft u geen OV-chipkaart, maar reist u wel zo nu en dan met het openbaar vervoer? Dan
kunt u altijd een los kaartje kopen. Een buskaartje koopt u gemakkelijk bij de buschauffeur.
Wel is reizen op saldo met een OV-chipkaart vaak de helft goedkoper dan een losse
papieren ritkaart.
De volgende kaarten zijn te koop bij de buschauffeur:
• Ritkaart (enkele) vanaf € 4,24
• Dalurenkaart (reizen na 9.00 uur) € 6,63

Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen.
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Daarnaast is er een Arriva Brabant Dalkorting Abonnement voor iedereen van 65 jaar en
ouder.
Dit abonnement kost u € 12,74 per jaar. Standaard krijgt u 34% korting op de ritprijs na 9.00
uur. Met een Arriva Brabant Dalkorting Abonnement krijgt u 60% korting op de ritprijs. De
60% korting geldt voor alle werkdagen na 9.00 uur en op zaterdag en zondag de gehele dag.
Dit abonnement is te bestellen op www.arriva.nl.
Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:
Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Wij werken op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.ettenleurdoethetgewoon.nl/wijkteam voor meer informatie over het wijkteam en het
spreekuur in de wijk
www.regelhulp.nl folder ja
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit
www.nationalehulpgids.nl folder ja

Leverancier:
Arriva
Telefoon:
0900-2022022
Internet:
www.arriva.nl
Folder beschikbaar: ja
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