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Aan het Algemeen Bestuur van de GRS en  
de wethouders Wmo van de zeven Drechtstedengemeenten 
 
 
 
Datum:  11 januari 2022 
Betreft:   Hoppervervoer voor senioren 
 
 
 
 
Geachte leden van het Algemeen Bestuur en wethouders Wmo, 
 
Tot 1 januari 2021 konden 75+’ers gebruik maken van de Hopper, ook als zij geen indicatie hadden. 
 In het kader van de taakstelling heeft de Drechtraad in de zomer van 2020 besloten dat dit met 
ingang van 2021 niet meer mogelijk is. Een deel van de 75+’ers heeft inmiddels een indicatie en kan 
blijven reizen met de Hopper. Er zijn echter ook senioren die geen indicatie krijgen, en nu veel minder 
de deur uit komen. Leden van de lokale adviesraden krijgen wij hier signalen over. 
 
 
Maatschappelijke participatie wordt belemmerd 
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. De Hopper bood hun de mogelijkheid mee te doen aan 
activiteiten en andere mensen te ontmoeten. Voor deze senioren ligt eenzaamheid op de loer. 
 
 
Negatief advies 
De Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden heeft hier destijds negatief over geadviseerd,  
zie: punt 6 van dit advies. Ook toen werd al aangegeven dat deze maatregel negatieve sociale 
gevolgen heeft voor senioren die geen indicatie hebben. Op basis van de ervaringen die wij horen, 
kunnen we concluderen dat senioren nu inderdaad minder sociale contacten hebben. Dit is niet alleen 
te wijten aan corona, maar vooral door het wegvallen van de Hopper. Senioren in Hendrik-Ido-
Ambacht en Zwijndrecht kunnen gebruik maken van de Seniorenbus. De Seniorenbus rijdt overigens 
alleen binnen deze twee gemeenten en niet in de avonden, behalve op vrijdagavond. 
 
 
Gebruik van de Hopper door 75+’ers 
We pleiten voor herinvoering van de Hopperpas voor senioren. Mede door de Hopper kunnen 
senioren (weer) deelnemen aan de samenleving. We gaan ervan uit dat ook u dit als 
bestuur/wethouders van wezenlijk belang vindt. 
Over de prijs van de pas en de ritten willen wij graag met u meedenken. We betrekken hier de lokale 
seniorenbonden bij. 
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In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
Jan Slappendel 
Interim-voorzitter Regionale Adviesraad Drechtsteden 
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