
 

PERSBERICHT 

Bocholtz, 23 februari 2011 

 

Pilot sprekende touringcars in Parkstad 

Taxibedrijf Van Meurs investeert in veiligheid van schoolvervoer 

Tijdens de oriëntatie op nieuwe touringcars kwam directeur Frank van Meurs 

van het Simpelveldse taxibedrijf, in Engeland het systeem van sprekende 

taxibussen tegen.  

Een kans om de veiligheid met name in het schoolvervoer te verbeteren. „In de omgeving 

van schoolbussen krioelt het van fietsers en voetgangers. Voor de chauffeur van de 

schoolbussen is het moeilijk om bij het afslaan het overzicht in het verkeer te behouden. De 

sprekende touringcar vertelt welke richting het voertuig uit gaat. Voor de omgeving is dat een 

veiligheidssignaal‟ vertelt de ondernemer die veiligheid in het vervoer hoog in het vaandel 

heeft staan en binnen het taxibedrijf als een van de speerpunten heeft benoemd. 

In de pilot die nu van start is gegaan worden dagelijks drie nieuwe touringcars (elk 57 

zitplaatsen) bij schoolvervoer ingezet in de gemeenten Heerlen en Brunssum. De pilot wordt 

een half jaar uitgevoerd. Mogelijk dat in de toekomst ook bij kleine taxibussen in het 

schoolvervoer het systeem van sprekende bussen wordt geïntroduceerd.  

TVM heeft een wagenpark van 280 wagens, waarmee dagelijks 3600 leerlingen en 

gehandicapten vervoerd worden. Met maar liefst 10.000 ritten per dag weten de gebroeders 

Frank en Bert van Meurs 350 medewerkers aan het werk te houden. Het tweede generatie 

familiebedrijf Taxibedrijf Van Meurs bestaat 35 jaar. In 1976 richtte vader Frans van Meurs 

het taxibedrijf op en was het een gemengd bedrijf met taxi- en groepsvervoer. In 2000 heeft 

de directie de keuze gemaakt alléén op groepsvervoer te focussen. Deze koers heeft ertoe 

bijgedragen dat TVM de afgelopen tien jaar een enorme groei heeft doorgemaakt. TVM heeft 

door deze jaren lange ervaring naamsbekendheid gekregen als „dé specialist in 

groepsvervoer in Zuid-Limburg‟. 

Het Simpelveldse taxibedrijf blijft zich verder ontwikkelen. Voor de toekomst hebben de 

gebroeders Van Meurs nog voldoende plannen. “Veiligheid en milieu zijn de speerpunten 

hierin. We hopen dit jaar nog als eerste taxibedrijf het ISO 14001 milieucertificaat te behalen 

en met Veilig Verkeer Nederland is nu dit project gestart om een sprekende touringcar te 

ontwikkelen.” 
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