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Taxibedrijf van Meurs breidt uit naar Midden-Limburg 

Samenwerking met Daelzicht Noord- en Zuid-Limburg wordt verder uitgebreid 

 

Taxibedrijf Van Meurs (TVM) in Simpelveld gaat binnenkort op zoek naar zo’n 20 
nieuwe chauffeurs in Midden-Limburg. Dit is het gevolg van de samenwerking met 
Daelzicht die verder wordt uitgebreid van Noord- en Zuid-Limburg naar het midden 
van de provincie. Daelzicht heeft het vervoer – het betreft ongeveer 150 cliënten – voor 
de komende drie jaar gegund aan Taxi van Meurs. Het contract gaat in op 1 april 2012. 
Door de samenwerking met Daelzicht in Midden-Limburg breidt TVM uit van drie naar 
vier locaties. Dit zijn Simpelveld, Geulle, Koningslust en de nieuwe locatie in Heel.  

Sinds 1 mei 2005 is de samenwerking tussen TVM en Daelzicht in Zuid-Limburg gestart met het 
vervoer van zo’n 250 cliënten. Begin vorig jaar was de uitbreiding naar Noord-Limburg en werd het 
vervoer uitgebreid met 125 cliënten. Door de uitbreiding in Midden-Limburg komt het totale 
cliëntenvervoer voor Daelzicht op 525 personen. 

De organisatie TVM telt meer dan 350 medewerkers en vanaf 1 april 2012 komen er zo’n 20 
chauffeurs bij. Het wagenpark dat momenteel uit zo’n 310 bussen bestaat wordt de komende 
maanden aangevuld met ongeveer 16 taxibusjes. Het betreft achtpersoonsbussen ingericht voor 
rolstoelvervoer. Dagelijks worden zo’n 4000 leerlingen en gehandicapten vervoerd door TVM.  

Het tweede generatie familiebedrijf Taxibedrijf Van Meurs bestaat 36 jaar. In 1976 richtte vader Frans 
en Jeany van Meurs het taxibedrijf op en was het een gemengd bedrijf met taxi- en groepsvervoer. In 
1990 kwamen de beide broers Frank (41) en Bert (46) van Meurs in het familiebedrijf. Acht jaar later 
was de eerste Europese aanbesteding en TVM kreeg een grote opdracht van Heerlen en Licom. 
Vroeger was de concurrentie lokaal. Tegenwoordig komt die van landelijke spelers in de 
vervoersbranche.  

TVM, marktleider in Zuid-Limburg, groeide in twaalf jaar tijd van 60 naar 310 achtpersoonsbussen. In 
2000 heeft de directie de keuze gemaakt alléén op groepsvervoer te focussen en de straattaxi vaarwel 
te zeggen. Deze koers heeft ertoe bijgedragen dat TVM de afgelopen twaalf 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 heeft het afgelopen jaar hard aan de weg getimmerd. Het is het eerste 
taxibedrijf dat sprekende touringcars inzette bij het schoolvervoer in Parkstad Limburg en Maastricht. 
Met het behalen van het ISO 14001 milieucertificaat had TVM een primeur in de taxibranche. De 
gebroeders Van Meurs hebben ook nog voldoende plannen voor de toekomst.  
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