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Vervoersbewijzen (per set van vier stuks)
zijn verkrijgbaar bij:
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Gemeente Oud-Beijerland (gemeentehuis)
Afdeling Gemeentewinkel, W. van Vlietstraat 6
Zorgwaard, locatie ‘Zoomhoek’, Randweg 25
Alerimus, locatie “De Open Waard”, Molenaar 1
Zorgwaard, locatie ‘De Egmontshof’, Frans Halsstraat 1
Albert Heijn, Beijerse Hof 19
Jumbo, Koninginneplein 17
VVV Oud-Beijerland, Waterstal 1
Bruna, Molendijk 4
Servicewinkel ‘t Hoeckie, Bachlaan 1
Primera Jos van Andel, Beijerse Hof 15.
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Vervoer Lokaal biedt vervoer van deur tot deur in
gemeente Oud-Beijerland;
Het vervoer is bedoeld voor Wmo-gerechtigden
onder de 65 jaar die een vervoersbeschikking
hebben en 65-plussers;
Vervoer Lokaal is toegankelijk voor mensen in
een rolstoel of scootmobiel. U dient dit wel bij de
aanvraag te melden, ook als u om andere redenen
meer ruimte nodig hebt (bijvoorbeeld als u gebruik
moet maken van loopkrukken);
Chauffeurs verlenen in- en uitstaphulp;
In principe verlenen chauffeurs geen hulp bij het
dragen van boodschappen of het halen/brengen van
de passagiers naar de kamer;
Vervoer Lokaal is zeven dagen per week beschikbaar
van 09.00 tot 22.00 uur. In overleg met de
vervoerder wordt in bijzondere situaties de service
ook nog om 23.00 uur aangeboden;
Het vervoer wordt op ‘hele uren’ aangeboden;
De ritten moeten uiterlijk 15 minuten voor het hele
uur besteld worden bij Taxi Duifhuizen, telefoon
(0186) 61 77 77;
U wordt rond het ‘hele uur’ gehaald; maximaal 15
minuten vóór of 15 minuten ná het hele uur;
U moet klaar staan voor vertrek! Is dit niet het
geval, dan wachten de chauffeurs niet;
U wordt samen met andere passagiers vervoerd,
maar het kan ook voorkomen dat u alleen reist;
Begeleiders van passagiers die volledig
rolstoelgebonden zijn, kunnen gebruikmaken
van een begeleiderspas en betalen met een
vervoersbewijs (kaartje);
Begeleiders van passagiers die niet volledig
rolstoelgebonden zijn, betalen het volledige,
normale taxitarief;
Vervoersbewijzen worden in sets van vier stuks
verkocht;
De verkooppunten zijn verdeeld over de gemeente.
De adressen vindt u in deze folder.

VERVOER LOKAAL

KAARTVERKOOP

Concept en realisatie: www.conquest.nl

VERVOER LOKAAL IN HET KORT…

Gemeente Oud-Beijerland
W. van Vlietstraat 6
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
T 0186 - 64 65 66
F 0186 - 64 61 20
info@oud-beijerland.nl
www.oud-beijerland.nl

Tegen een betaalbare prijs reist u binnen de
gemeentegrenzen van Oud-Beijerland naar
elke gewenste bestemming!

Vervoer lokaal
Is vervoer een probleem voor u? Dan kunt
u in deze folder een mogelijke oplossing
vinden. In de gemeente
Oud-Beijerland is er namelijk Vervoer
Lokaal (ook wel aanvullend openbaar
vervoer genoemd). Tegen een betaalbare
prijs reist u binnen de gemeente naar elke
gewenste bestemming.

AANVULLEND OPENBAAR VERVOER

ROLSTOEL OF SCOOTMOBIEL

Het aanvullend openbaar vervoer (AOV) is een systeem
voor 65-plussers en Wmo-gerechtigden (Wet maatschappelijke ondersteuning) jonger dan 65 jaar die een
vervoersbeschikking hebben. Het is een aanvulling op het
normale openbaar vervoer binnen de gemeentegrenzen
van Oud-Beijerland. Het AOV rijdt van deur tot deur. Het
is mogelijk dat meer mensen in één voertuig worden vervoerd. Het gaat dus niet om taxivervoer met individuele
ritten, maar om gezamenlijk vervoer.

Bent u aangewezen op een rolstoel of een
scootmobiel? Ook dan kunt u gebruikmaken van het
aanvullend openbaar vervoer. Indien u dit meldt bij het
aanvragen van de rit, komt er een speciaal toegankelijk
voertuig voorrijden.

WAAR KUNT U EEN PAS KOPEN?

Als u gebruik wilt maken van Vervoer Lokaal dan moet
u beschikken over een ‘Pas Vervoer Lokaal’ of u moet
uw leeftijd van 65 jaar of hoger kunnen aantonen
door middel van een geldig identiteitsbewijs. De ‘Pas
Vervoer Lokaal’ is voor Wmo-gerechtigden te koop bij
de Gemeentewinkel. De pas kost € 9,50. Neem bij het
aanvragen van de pas een geldig legitimatiebewijs en een
recente pasfoto mee, anders kunnen we uw aanvraag niet
in behandeling nemen. Wmo-gerechtigden die jonger zijn
dan 65 jaar, moeten hun originele vervoersbeschikking
laten zien wanneer ze de ‘Pas Vervoer Lokaal’
aanschaffen.
WANNEER KUNT U BELLEN?

Het vervoer wordt op het ‘hele’ uur aangeboden van
’s morgens 09.00 tot ’s avonds 22.00 uur. In overleg met
de vervoerder wordt in bijzondere situaties de service ook
nog om 23.00 uur aangeboden. U mag ruim van tevoren
opbellen, maar minimaal een kwartier voor het uur
waarop u wilt vertrekken. Het voertuig komt dan voor de
deur. U wordt tussen een kwartier vóór en een kwartier
ná het hele uur opgehaald.
Een voorbeeld: u wilt om 10.00 uur gebruikmaken van
aanvullend openbaar vervoer. Dit betekent dat u zich dan
minimaal om 09.45 uur telefonisch moet aanmelden voor
een rit. U wordt dan tussen 09.45 en 10.15 uur opgehaald.
Er kan dus een kleine afwijking in de bestelde tijd
optreden. Dit komt omdat meer passagiers tegelijk met
u worden vervoerd en het voertuig daardoor soms een
stukje om moet rijden.

BEGELEIDERSPAS

Gebruikers van Vervoer Lokaal die volledig
rolstoelgebonden zijn, komen in aanmerking voor
een begeleiderspas. Toetsing van dit criterium vindt
plaats aan de hand van dossiers van de Wmo van de
gemeente. De begeleiderspas is gebonden aan de
Vervoer Lokaal-pashouder en kost € 9,50, net zoals de
Vervoer Lokaal pas. De begeleiderspas kan gebruikt
worden door verschillende begeleiders die de Vervoer
Lokaal gebruiker begeleiden. De pas is te koop bij de
Gemeentewinkel in het gemeentehuis. De gebruiker
van de begeleiderspas moet ook een vervoersbewijs
kopen. Begeleiders van passagiers van Vervoer Lokaal
die niet volledig rolstoelgebonden zijn, moeten het
volledige, normale taxitarief betalen.
WAAR TE BESTELLEN?

U kunt Vervoer Lokaal bestellen bij Taxi Duifhuizen in
Oud-Beijerland, telefoon (0186) 61 77 77. Als u opbelt
moet u vermelden:
• dat het om Vervoer Lokaal gaat;
• met hoeveel personen u reist;
• of u in een rolstoel zit of anderszins
minder mobiel bent.
TARIEF

Er geldt een vast tarief per enkele rit per persoon,
binnen de gemeentegrenzen van Oud-Beijerland,
ongeacht de afstand die u aflegt. Dit tarief geldt tot
nadere aankondiging. De kaartjes worden verkocht bij
de verkooppunten die in deze folder staan. Voor een
set van vier kaartjes betaalt u € 7,50.

