
Open brief aan de leden van de Provinciale Staten 
 
Onderwerp: Door aanbesteding busvervoer dreigt sluiting school  
 

Houd Curio prinsentuin Andel bereikbaar 
 
Vlak voor de herfstvakantie ontving Curio via de gemeente Altena het volgende nieuws. De Provincie 
Noord-Brabant werkt aan een nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer tussen 2025-2035. In 
de aanbesteding staat dat de provincie vanaf 2025 een groot deel van de Brabantse scholierenlijnen 
van en naar Curio prinsentuin Andel wil wegstrepen. Dit zou funest zijn voor onze leerlingen. 
Waarom? Dat leggen we u hieronder graag uit.  
 
Goede bereikbaarheid van Curio prinsentuin Andel is essentieel 
Het schrappen van de scholierenlijnen van en naar Curio prinsentuin Andel is zeer onwenselijk. 
Dagelijks maakt 75% van onze leerlingen gebruik van deze busverbinding om naar school te komen. 
Dat is niet voor niets. Curio prinsentuin Andel geeft leerlingen extra aandacht en begeleiding in hun 
vmbo-opleiding. We bieden aan ruim 600 leerlingen passend onderwijs in een veilige leeromgeving. 
Een veilige leeromgeving is meer dan de school alleen. Ook de reis naar school moet voor leerlingen 
veilig zijn. Daar staan we als Curio voor en dat krijgen we samen met ouders, leerkrachten en 
leerlingen voor elkaar. Voor de reis naar de school zijn wij afhankelijk van de provinciale overheid en 
de o.v.-maatschappijen. Hun medewerking en inzet zijn essentieel om de veiligheid van onze 
leerlingen te garanderen. Mocht het scholierenbusvervoer verdwijnen, dan verdwijnt een belangrijke 
randvoorwaarde voor een veilige leeromgeving en dreigt de sluiting van Curio prinsentuin Andel.  
 
Sluiting Curio prinsentuin Andel voorkomen 
Dat vergaande gevolg van de nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer moeten we absoluut 
voorkomen. Daarom moeten de scholierenbuslijnen blijven rijden. Onze school moet goed en veilig 
bereikbaar blijven, zodat leerlingen passend onderwijs kunnen blijven volgen in Andel. Leerlingen en 
hun ouders moeten namelijk te allen tijde de vrijheid hebben in het maken van keuzes voor onderwijs 
en een school. Een goede en veilige verbinding met het openbaar vervoer is hiervoor cruciaal.   
 
Petitie en bezwaar 
De provincie heeft een ontwerpprogramma van eisen opgesteld. Wij zullen reageren op de volgende 
manier:  
 

 Wij dienen een zienswijze in bij de provincie; 

 We starten een petitie om Curio prinsentuin Andel bereikbaar te houden. Deze zullen we 
aanbieden aan de gedeputeerde mobiliteit van de provincie Noord-Brabant. Meer informatie 
link petitie: Houd Curio prinsentuin Andel bereikbaar. 

 
We hopen dat de provinciale staten ons standpunt in deze kwestie steunt. Goed voorbereidend 
beroepsonderwijs is cruciaal voor een goed opgeleide beroepsbevolking. En dus cruciaal voor onze 
toekomstige maatschappij. Mocht u meer informatie wensen of een bezoek willen brengen aan onze 
school, dan kunt u contact opnemen met Paulien Trommelen, senior corporate communicatieadviseur 
(p.trommelen@curio.nl).  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de ouderraad Curio prinsentuin Andel 
Alex de Leeuw 
 
Namens Curio prinsentuin Andel, 
Harrie Weijtens 
Monique aan den Boom 
 
Namens de raad van bestuur van Curio, 
Rob Neutelings  
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