Vrijwilligers
Vervoer
Ziekenhuis

Belbus

Voor wie

Gebied

Beschikbaar

Kosten

Aanmelden

Iedereen die geen auto rijdt,
zich geen taxi kan veroorloven
en geen gebruik kan maken van
het openbaar vervoer

Naar ziekenhuizen en aanverwante
instellingen in de regio.

Voor bezoek aan specialisten tijdens de
openingstijden van de poliklinieken.

Minimaal 5 werkdagen van

Naar Gezondheidscentrum
binnen de gemeente

Voor bezoek aan bekenden in ziekenhuis,
verpleeghuis of revalidatiecentrum met
maximum van 45 min.

Vaste tarieven(excl. parkeergeld)
voor ziekenhuizen en veel bezochte
aanverwante instellingen in de
regio, voor Gezondheidscentrum
binnen de gemeente.

en donderdag van 9:00u tot

Voor bezoek aan Gezondheidscentrum

Anders € 0.39 per km +
€ 1.75 voorrijdkosten +
eventuele parkeerkosten.

Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00
Zaterdag van 10.00-15.00

Abonnement € 72,- per jaar en
10-rittenkaart € 5,-

Minimaal 1 dag van tevoren
bellen. 0180-513030

60+ (mobiel t/m rollator)

Binnen de gemeente

tevoren melden bij het
vrijwilligersloket, bereikbaar op
maandag, woensdag en vrijdag
van 9:00u tot 12:30u en dinsdag
16:00u. Tel.: 0180-515840

Ma t/m vr 9.00-16.00
Za 10.00-15.00

Rijdt niet van 12.00-13.00
en niet op feestdagen
WMO
taxivervoer

Zie voorwaarden ¹)

Regionaal en landelijk

Alle dagen van de week tot 23:00u

Gereduceerd taxitarief

Minimaal 2 uur van te voren bij
WMO taxicentrale Connexxion.
Tel.038- 3394933

Valys

Reizigers met een
mobiliteitsbeperking. Zie
voorwaarden ²)

Naar sociaal-recreatieve
bestemmingen buiten de regio

Alle dagen van de week van
6.00 ’s morgens tot 1.00 ’s nachts

Valyspas éénmalig € 6.80.
Binnen het kilometerjaarbudget
€ 0.20 per km

Bij voorkeur 1 dag van tevoren
via www.valys.nl of van 6.00 ’s
morgens tot 1 uur ‘s nachts op
0900-9630(lokaal tarief)

Overzicht zorgvervoer
Voorwaarden:
¹) Als door een handicap of ziekte langdurig geen gebruik gemaakt kan worden van het openbaar vervoer of een (brom)fiets, kan men bij de gemeente een vervoersvoorziening aanvragen. Dit heeft
betrekking op een tegemoetkoming in de kosten zoals taxivervoer, rolstoelvervoer, gebruik van eigen auto enz. In de meeste gevallen zal daarvoor een medisch onderzoek plaatsvinden.
Aanvragen via Krimpenwijzer(loket) in het gezondheidscentrum (0180-517590)

²) Men moet in het bezit zijn van één van de volgende documenten:
-

Bewijs van de gemeente met recht op WMO-vervoer
Bewijs van de gemeente met recht op WMO-rolstoel of scootmobiel
Gehandicaptenparkeerkaart, uitgegeven door de gemeente
Een verklaring van of namens de gemeente dat, ondanks dat u niet beschikt over bovenstaande documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat.
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