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Lelystad, 17 november 2021 

 

De Opstap 

Niet iedereen kan beschikken over eigen vervoer. Vervoerservice De Opstap van Welzijn Lelystad  biedt 

daarvoor een oplossing. Wil je ergens naar toe maar heb je zelf geen vervoer? Neem dan contact met ons 

op. Onze vervoerservice De Opstap richt zich vooral op (oudere) inwoners van Lelystad met 

mobiliteitsproblemen. 

De Opstap rijdt op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur door Lelystad. Wij vervoeren passagiers uit 

Lelystad naar iedere gewenste bestemming in de stad. We maken daarbij gebruik van een minibus die 

geschikt is om ook personen met een rolstoel of rollator te vervoeren. Het team van chauffeurs bestaat 

louter uit enthousiaste vrijwilligers. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Welzijn Lelystad is partner van MVO Nederland, een beweging van ondernemers in de nieuwe economie. 

Wat we nastreven is een economie die klimaatneutraal, circulair en inclusief is.  

Wilt u met uw onderneming bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen? Helpt ons dan 
mee! 

Wilt u met uw onderneming bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen? Help ons dan mee! 

Om onze vervoerservice te verduurzamen gaan wij over tot de aanschaf van een elektrische bus. Om dat  te 

helpen realiseren, zijn wij afhankelijk van MVO-partners. Als MVO-partner bent u ambassadeur van de bus 

en krijgt u een mooie plek voor promotie van uw bedrijf op de bus. Uw logo is goed zichtbaar wanneer wij 

dagelijks met onze klanten door Lelystad rijden om hen te brengen naar onze ontmoetingslocaties in de 

wijkcentra, naar activiteiten en sociale contacten maar ook voor een bezoek aan de dokter. De namen van 

partners vermelden wij uiteraard ook op onze website. 

Tarieven 

Zijkanten: afmeting: 28 cm x 14 cm = € 2.000,- excl. btw  (totaal bedrag voor hele looptijd 5 jaar en 

10 maanden); afmeting 28 cm x 22 cm = € 2.500,-  excl. btw  (totaal bedrag voor hele looptijd 5 

jaar en 10 maanden) 

Achterkant: afmeting 28 cm x 14 cm = € 2.500,- excl. btw  (totaal bedrag voor hele looptijd 5 jaar 

en 10 maanden) 

 

Doet u mee? 

Namens alle deelnemers, begeleiding en vrijwilligers alvast bedankt voor uw tijd en aandacht, wij hopen 

dat u dit belangrijke project wil en kan ondersteunen! 

Wilt u  aan dit project deelnemen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Tjakko Bos. Dat kan 

telefonisch (0320) 707 159 of per mail naar communicatie@welzijnlelystad.nl. 
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Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen 


