
 

               
                                                                          
 
 

   
 
 
 
Aan de politieke partijen in Dordrecht 
 
 
Datum: 8 oktober 2021 
Betreft: gratis OV voor 65+ en de Dordtpas 
 
 
 
Beste leden van de politieke partijen, 
 
We hebben begrepen dat er geen structurele dekking is voor het gratis OV voor 65+’ers en voor de 
Dordtpas. Er is nog financiering tot december 2022 voor het gratis OV en tot 1 januari 2023 voor de 
Dordtpas. De beslissing over de continuering na deze data ligt bij de nieuwe gemeenteraad en het 
nieuwe college. 
 
Vooruitlopend op deze beslissing, waar u als politieke partij invloed op heeft, pleiten wij voor 
continuering van het gratis OV en van de Dordtpas. Hieronder geven wij het belang aan van beide 
regelingen voor de minder draagkrachtige senioren in Dordrecht. 
 
Gratis OV 
Nu kunnen alle 65+’ers gratis reizen in Dordrecht. In 2021 betalen zij een eigen bijdrage van € 13,50. 
We vinden het belangrijk dat deze regeling blijft, zeker voor de senioren die een laag inkomen 
hebben. Zij gaan nu regelmatig met de bus naar vrienden, familie en naar activiteiten. Van senioren 
horen wij dat als zij iedere keer moeten betalen voor de bus, zij minder of helemaal niet weggaan. In 
het kader van de sociale contacten en het tegengaan van de eenzaamheid is het van wezenlijk belang 
dat senioren  ‘de deur uitgaan’ om andere mensen te ontmoeten en blijven participeren. 
 
We begrijpen dat de gemeentelijke budgetten onder druk staan en er keuzes gemaakt moeten 
worden. We kunnen ons dan ook voorstellen dat de leeftijdsgrens verhoogd wordt naar 67 jaar. Pas 
dan gaan mensen ‘met pensioen’. Een andere mogelijkheid is te kijken naar het inkomen. Dit geeft 
meer administratie, maar de regeling komt dan het wel ten goede aan de mensen die het echt nodig 
hebben. 
 
Geen gebruik van Drecht- en Wijkhopper voor 75+ 
Voor wat betreft het vervoer willen we meteen aandacht vragen voor het reizen met de Drecht- en 
Wijkhopper voor 75+’ers. Tot 1 januari 2021 konden alle 75+’ers gebruik maken van de Hopper. In het 
kader van de taakstelling heeft de Drechtraad vorig jaar zomer besloten dat dit met ingang van 2021 
niet meer mogelijk is. Een deel van de 75+’ers heeft inmiddels een indicatie gekregen en kan  blijven 
reizen met de Hopper. Er zijn ook senioren die geen indicatie krijgen, en nu veel minder de deur uit 
komen. De bushalte is niet altijd op loopafstand en in de avond willen senioren niet bij een donkere 
bushalte wachten en/of er rijden nauwelijks nog bussen, zoals in De Staart en Crabbehof. De Hopper 
bood hun de mogelijkheid mee te doen aan activiteiten en andere mensen te ontmoeten, omdat er 
sprake was van veilig deur tot deur vervoer Ook voor deze senioren ligt eenzaamheid op de loer. 

https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Parkeren_en_verkeer/Vervoer/Openbaar_vervoer_65


 
Dordtpas 
Ook voor de Dordtpas is geen structurele financiering. Wij pleiten ervoor dat de Dordtpas blijft. Door 
deze pas kunnen inwoners met een laag inkomen ook  deelnemen aan  sociale- en culturele 
activiteiten. Activiteiten waar zij zonder de Dordtpas niet aan mee kunnen doen. Evenals bij het gratis 
OV bevordert de Dordtpas het meedoen in de samenleving en draagt bovendien bij aan het 
voorkomen van uitsluiting van met name minder draagkrachtige inwoners.  
 
Mantelzorgtegoed 
Het mantelzorgtegoed of -waardering is in Dordrecht gekoppeld aan de Dordtpas. Mantelzorgers 
krijgen een Dordtpas met een tegoed van € 100,-. De gemeente heeft de plicht mantelzorgers te 
ondersteunen en te waarderen. Dus mocht er geen Dordtpas meer uitgegeven worden dan zal de 
waardering voor mantelzorgers op een andere wijze betaalbaar gesteld moeten worden.. 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 
Met het oog op uw campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vragen we nu alvast 
aandacht voor de continuering van het gratis OV en de Dordtpas. Daarnaast pleiten we ervoor het 
reizen met de Hopper voor 75+’ers weer mogelijk te maken. En bij de discussie over de voortzetting 
van de Dordtpas is het belangrijk meteen de wijze waarop mantelzorgwaardering geeffectueerd wordt 
te betrekken.  
 
 
We kijken met belangstelling uit naar uw reactie, met vriendelijke groet, 
 
 
 
Joke Herrewijn   Hans de Goeij   Cor den Dopper      
Dordtse       Unie KBO       PCOB        
Seniorenbond             
 
Jan Slappendel   Riet Duijkers 
Adviesraad Wmo & Jeugd Platform tegen armoede 
Dordrecht   Drechtsteden 

https://www.dordtpas.nl/tegoed-besteden/alles-over-mantelzorgtegoed

