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Voor wie is de PlusBus? 

De PlusBus rijdt voor alle mensen die woonachtig zijn in een van de dorpen van de gemeente Druten. 

Deze PlusBus is bedoeld voor ouderen en voor mensen met een beperking die niet zijn aangewezen op 
rolstoelvervoer. (Rollators kunnen mee.) 

Waar kunt u met de PlusBus naar toe? 

De PlusBus kan worden gebruikt om een bezoek te brengen aan familie of kennissen. Ook kunnen met de 
PlusBus boodschappen worden gedaan of bezoeken worden gebracht aan bijvoorbeeld de huisarts, 
fysiotherapeut of kapper. 

Op verzoek is het ook mogelijk een bezoek te brengen aan het verpleeghuis in Ewijk of Beneden-Leeuwen. 

Wanneer rijdt de PlusBus? 

De PlusBus rijdt op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. 

Wat kost een rit met de PlusBus en hoe betaalt u voor een rit? 

Enkele rit binnen de gemeente Druten: € 1,70. 
Retourrit binnen de gemeente Druten: € 3,40.  
Voor ritten naar bovenstaande verpleeghuizen (buiten de gemeente Druten) betaalt u het dubbele tarief. 

U kunt al deze ritten contant afrekenen in de bus bij de chauffeur. Contactloos betalen of betalen met pin is 
niet mogelijk. 
U kunt ook betalen met een strippenkaart voor 10 retourritten. Deze kaart is verkrijgbaar bij de chauffeur. 
Een strippenkaart kost € 34,00. De kosten hiervan betaalt u achteraf op rekening (door middel van een 
machtigingsformulier). 

Aanmelding voor een rit 

Aanmelding voor een rit moet één dag van tevoren gebeuren, zodat de rit in het rooster kan worden 
ingepland. 

Inwoners van de gemeente Druten die gebruik willen maken van deze voorziening of meer informatie willen, 
kunnen contact opnemen met het kantoor in Druten via telefoonnummer 024 - 641 84 59. 

Het kantoor is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9.00 – 13.00 uur en op vrijdag van 9.00 – 12.30 uur. 


