Betreft spreekrecht doelgroepen vervoer raadsvergadering 23 april 2020

Geachte dames en heren,
Via deze weg wil ik u laten weten dat wij graag zouden zien dat taxi bedrijf Latax het
doelgroepen vervoer blijft doen. Latax is al jaren een begrip binnen Laren en bij onze
clienten.
Onze clienten zijn er op de medewerkers gesteld en erg vertrouwd met hen. Doordat het
een klein familie bedrijf betreft kennen de clienten alle chauffeurs en zijn erg vertrouwd
met hen. Gezien de beperking van onze clienten is dat essentieel.
Onze clienten zijn al afhankelijk van de mensen om hen heen. Het feit dat dit dan soepel
verloopt zoals het nu doet met de Latax is een hele fijne bijkomstigheid. Onze clienten zijn
altijd op tijd bij hun vrije tijds besteding en kunnen er van op aan dat de taxi op tijd is.
Onze clienten zijn geen nummer maar mens voor de Latax! Doordat ze zich serieus genomen
voelen, omdat hun vrije tijd besteding net zo belangrijk is voor hen als voor ons, zo niet
belangrijker kunnen zij beter deelnemen in de maatschappij.
Uit eigen naam ben ik een handtekeningen actie begonnen op Facebook, deze actie heeft al
tot 519 handtekeningen opgeleverd, ook zijn er een paar honderd handtekeningen
verzameld bij de verzorgingstehuizen.
Ik vraag u dan ook of u alstublieft rekening te houden met de afhankelijke doelgroep en het
voor hen zo belangrijke vervoer te laten voor wat het nu is. Andere grotere
vervoersbedrijven letten niet op de mens maar op wanneer ze tijd hebben, alles op de grote
hoop en misschien kom je dan op tijd, maar in de meeste gevallen staan ze lang te wachten,
met veel stress en onbegrip.
Het contact tussen ons en de Latax is een kort lijntje, op elk gewenst moment kunnen wij
een beroep op de Latax doen voor onze clienten, dit is straks niet meer mogelijk als dit naar
een ander bedrijf gaat.
Hoop u te kunnen overtuigen van het belang dat de Latax blijft, voor onze clienten en de
ouderen.

Vriendelijke Groet,

Monique Staal

