INFORMATIEBROCHURE VERVOER VOOR INWONERS
VAN DE RONDE VENEN 2021
Diverse taxi bedrijven:
Onderstaande taxibedrijven verzorgen zowel individueel als groepsvervoer.
Voor de tarieven neem contact op met de betreffende taxicentrale.
-Taxi Slingerland: 0297-281388 06-20322884
www.taxislingerlandbv.nl/
-Ronde Venen Taxi Centrale: 0297-272737 www.taxirondevenen.nl,
in deze taxi kunt u pinnen.
ANWB automaatje
Het ANWB automaatje verzorgt vervoer voor diegenen die niet van een andere
vervoersvoorziening gebruik kunnen maken en inwoner zijn van de gemeente De
ronde venen en geregistreerd zijn als gebruiker. Er wordt een kilometerprijs van
€ 0,30 in rekening gebracht. U betaalt het bedrag aan de chauffeur samen met
eventueel parkeergeld.
Reserveren minimaal twee dagen voor u een rit wilt afspreken op werkdagen van
maandag t/m donderdag van 9 - 16 uur, vrijdag van 9-13 uur telefoonnummer:
0297-587600.
Regiotaxi Utrecht 2020-2023
Openbaar vervoer voor iedereen binnen de regio (zelfstandig of met een
begeleider). De reis mag niet langer zijn dan 25 km. Het zorgt voor taxivervoer
van deur tot deur binnen de regio en is beschikbaar dagelijks tussen 6 – 24 uur.
Kosten: OV tarief € 0,70 per km, WMO tarief € 0,24 per km, max ritafstand 25 km.
Aanvraag van een pas i.v.m. administratieve afhandeling is gratis.
Indien u een geldige OV-begeleiderskaart heeft, kunt u, onder bepaalde
voorwaarden, gratis een begeleider meenemen (opgeven bij boeking rit). U kunt
gebruik maken van de terugbelservice waarbij u 5 à 10 minuten voor aankomst
van de taxi wordt gebeld. Ook vertraging wordt dan doorgebeld.
Een niet door de gemeente gesubsidieerde regiotaxipas kan, evenals een
reservering, worden aangevraagd bij de klantenservice van de regiocentrale,
telefoonnummer: 088-0025444 of https://www.regiotaxiutrecht.nl/

Wet maatschappelijke ondersteuning
Mensen met een lichamelijke of psychische beperking kunnen een Wmoregiotaxipas aanvragen waarmee men tegen gereduceerd tarief kan reizen met
de Regiotaxi. U mag één persoon meenemen tegen hetzelfde tarief.
De beslissing voor toekenning van deze pas, ligt bij de gemeente.
De aanvragen hiervoor worden door de servicepunten van de gemeente de ronde
venen gedaan. Bereikbaar op werkdagen van maandag t/m donderdag van 9 - 16
uur, vrijdag van 9-13 uur telefoonnummer: 0297-587600.

Valys
Valys is er voor reizigers met een mobiliteitsbeperking die sociaal-recreatieve
uitstapjes buiten de eigen regio willen maken. Op familiebezoek of een dagje
erop uit? Voor de korte afstanden is er in veel plaatsen een lokaal of regionaal
vervoerssysteem, maar als u verder van huis wilt, dan is er Valys. U kunt Valys
gebruiken als u verder reist dan 5 OV-zones of 25km vanaf uw woonadres. Met
Valys krijgt u voor een aantrekkelijk tarief vervoer dat u veilig en comfortabel
naar uw bestemming brengt.
Naast Valys Basis, taxivervoer dat u van deur tot deur brengt, biedt Valys u ook
verschillende mogelijkheden om de taxi te combineren met de trein. Met Valys
kunt u een treinreis onder begeleiding maken met Valys Begeleid of, als u
zelfstandig wilt reizen, met Valys Vrij.
- Valys Basis biedt vervoer met de taxi, volledig van deur tot deur, tegen
een aantrekkelijk tarief.
- Valys Begeleid is een taxirit en trein onder volledige begeleiding.
- Valys Vrij is vervoer van deur tot deur met taxi en trein, waarbij de
treinreis zelfstandig wordt gemaakt.
De basis kilometers per jaar voor Valys zijn 600 km.
Op de website van Valys is het mogelijk om en zoneberekening maken voor
de reis.
U kunt alleen gebruik maken van Valys als u recht heeft op Wmo-vervoer, een
rolstoel of een scootmobiel heeft of als u een gehandicapten-parkeerkaart of OVbegeleiderskaart heeft. Afhankelijk van uw beperking krijgt u een hoog of laag
persoonlijk kilometerbudget. Binnen dit budget (maximaal 600 km. Per jaar)reist
u voor € 0,20 per km (daarboven € 1,31 per km).
Telefoonnummer Valys 0900-9630 of via de website https://www.valys.nl/.
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OV-Begeleiderskaart
De OV begeleiderskaart is bedoeld voor reizigers die niet zonder persoonlijke
begeleiding met het openbaar vervoer kunnen reizen. Onder openbaar vervoer
wordt verstaan, de openbare trein-, bus-, metro-, en tramdiensten volgens
dienstregeling. Daarnaast valt ook het collectief vraagafhankelijk vervoer in dit
verband onder het openbaar vervoer. Bij de beoordeling wordt gekeken of u op
enigerlei wijze zelfstandig kunt reizen.

Openbaar vervoerbedrijven bieden ook zelf assistentie aan. Als u met deze
assistentie kunt reizen, wordt u geacht zelfstandig te kunnen reizen en komt u
niet in aanmerking voor een OV Begeleiderskaart. Informatie: Argonaut Advies,
afdeling OV begeleiderskaart: 088-2298080, info@argonaut.nl of
https://argonaut.nl/regeling-ov-begeleiderskaart/

Vergoeding zittend ziekenvervoer
Indien medisch noodzakelijk kunt u via uw zorgverzekeraar in bijzondere situaties
in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van vervoer per
eigen auto of openbaar vervoer. Dit betreft vervoer van en naar een ziekenhuis,
instelling of zorgverlener voor het verkrijgen van medische zorg.
Criteria:
U moet nierdialyse, chemotherapie of radiotherapie ondergaan; u kunt zich
uitsluitend verplaatsen met een rolstoel; u bent zodanig visueel gehandicapt dat
u niet zonder begeleider kunt reizen.
Voor alle criteria geldt: vergoeding is (vooraf!) ter beoordeling aan de
zorgverzekeraar en de behandelend arts moet de medische gegevens invullen. Er
geldt een eigen bijdrage. Informeer bij uw zorgverzekeraar.
De Zonnebloemauto
Voor iedereen van 18 jaar en ouder die gebruik maakt van een rolstoel of
scootmobiel. Dit zijn zowel mensen met als zonder een relatie met de
Zonnebloem. Deze auto is als rolstoelauto zodanig aangepast dat achterin
iemand in een rolstoel meegenomen kan worden, of een scootmobiel.
https://www.zonnebloem.nl/doe-mee/eropuit/auto-huren (076-5646464).
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Belbus St.Antoniusziekenhuis Woerden
De St. Antonius belbus is er speciaal voor patiënten die geen
vervoersmogelijkheid hebben van en naar de locatie in Woerden.
Bijvoorbeeld omdat ze slecht ter been zijn, te ziek zijn om zelf te rijden, geen
eigen auto hebben en geen beroep kunnen doen op hun omgeving.
Patiënten kunnen in deze situaties gebruikmaken van de belbus. De belbus
wordt bestuurd door vrijwilligers. Gebruik van de bus is gratis voor patiënten
en een begeleider.
Hiervoor belt u 24 uur van tevoren op werkdagen naar 088 - 320 97 15 of u
stuurt een mailtje naar belbus@antoniusziekenhuis.nl. We maken dan een
afspraak met u en halen u op de afgesproken dag en tijd thuis op en brengen
u weer terug. De belbus rijdt in het gehele verzorgingsgebied van ons
ziekenhuis in Woerden*. Voor meer informatie:
https://www.antoniusziekenhuis.nl/belbus.
* De bus rijdt onder andere in de gebieden Woerden, Benschop, Oudewater,
Montfoort, Driebruggen, Alphen aan de Rijn, Bodegraven/Reeuwijk,
Harmelen, Nieuwkoop, Ronde Venen, Stichtse Vecht, Breukelen, Maarssen en
Leidsche Rijn-Vleuten De Meern.

Student chauffeur
Indien inwoner over een eigen auto beschikt en financiële middelen: Is het
mogelijk om bv een student in te huren om van A naar B en retour te rijden,
tegen een vergoeding. Zie https://www.studentchauffeur.nl/

Voor vragen over genoemde voorzieningen kunt u terecht bij Servicepunt De
Ronde Venen 0297-587600.
AAN DEZE BROCHURE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND!
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