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Vervoer: wat zijn de mogelijkheden?
Openbaar vervoer
De Lijn
Ben je 65 jaar of ouder en neem je regelmatig de bus of tram van De Lijn? Dan koop je
best een Omnipas 65+. Je betaalt 51 euro om een heel jaar lang onbeperkt te reizen.
Aanvragen kan via www.delijn.be of je gaat langs bij de Lijnwinkel, Grote markt 1 te
Turnhout (openingsuren: maandag – vrijdag van 9u – 12u en 13u – 17u en op zaterdag
van 8u – 12u en 13u – 16u).
NMBS
Ben je 65 jaar of ouder? Dan reis je voordelig met de trein. Voor meer informatie ga je
naar het treinstation of bel je naar 02 528 28 28.

Minder Mobiele Centrales
Heb je behoefte aan vervoer voor een familiebezoek, een consultatie bij de dokter of om
boodschappen te doen? Dan kan je beroep doen op de Minder Mobiele Centrale. Dit is
een vervoerdienst die werkt met vrijwilligers en bedoeld is voor mensen die zich niet
kunnen verplaatsen met eigen vervoer of het openbaar vervoer.
Minder Mobielen Centrale Vorselaar
De MMC van Vorselaar werkt volledig met vrijwilligers. Deze vrijwilligers brengen je naar
je bestemming. Lid worden kost jaarlijks 10 euro en je betaalt 0,30 euro per kilometer.
Inschrijven doe je via Marie-Rose Goormans, telefoonnummer 014 50 01 89.
Vervoer met aandacht Mobiel plus - De Voorzorg
Om gebruik te maken van deze dienstverlening hoef je geen lid te zijn van De Voorzorg.
Chauffeurs brengen je naar je afspraak. Je betaalt 0,35 euro per kilometer.
Aanvragen op het nummer 0800 97 520.

Rolmobiel
RolMobiel beantwoordt aan de vraag van toegankelijk en betaalbaar vervoer voor
personen met een ernstige mobiliteitsbeperking die door het huidig aanbod (openbaar
vervoer en andere) niet vervoerd kunnen worden.
De doelgroep van RolMobiel bestaat vooral uit rolstoelgebruikers, maar ook nietrolstoelgebruikers kunnen van deze vervoerdienst gebruik maken als zij niet terecht
kunnen bij andere diensten.
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Een chauffeur van RolMobiel haalt je op en brengt je naar de gewenste bestemming. De
aangepaste wagens hebben een rolstoellift/oprijramp en een verankeringsysteem
waardoor rolstoelgebruikers in de rolstoel vervoerd kunnen worden.
Als gebruiker betaal je steeds 2 euro instapgeld en een tarief per kilometer. Dit tarief
verschilt voor rolstoel- en niet-rolstoelgebruikers. Het tarief is verschillend naargelang
het totaal aantal kilometers. Begeleiders kunnen gratis meerijden.

Instapgeld
Tarief per km tot en met 25 km
Tarief per km vanaf 26 km tot
en met 50 km
Tarief per km vanaf 51 km

Rolstoelgebruiker
2 euro
0,65 euro
0,90 euro

Niet-rolstoelgebruiker
2 euro
0,85 euro
1,10 euro

1,65 euro

1,85 euro

Een rit aanvragen kan een maand tot ten laatste 2 werkdagen vooraf. Aanvragen doe je
door te bellen naar 014/57 24 40 of mailen naar aanvraag.rolmobiel@iok.be.
Meer info: www.welzijnszorgkempen.be of brochure van de Rolmobiel.

Mobiliteitscentrale
De mobiliteitscentrale is voor rolstoelgebruikers, personen die tijdelijke
vervoersmoeilijkheden hebben omwille van een medische ingreep, ouderen die slecht te
been zijn, mensen met een visuele beperking…
Een medewerker bekijkt welk aanbod het meest geschikt is voor jou. Dit kan zowel
openbaar vervoer (trein, bus …) zijn als vervoerders met aangepaste liftbussen,
vrijwilligerswerkingen (zoals Minder Mobielen Centrale)... Zij verwijzen je door of boeken
in bepaalde gevallen de rit voor jou.
Voor alle vragen over vervoer van mensen die beperkt mobiel zijn, kun je bellen naar het
gratis nummer 0800 32 732 of mailen naar mav@iok.be.

