HULP EN ONDERSTEUNING BIJ ZORG EN WELZ

VERVOER

IN GEMEENTE
BUREN

Openbaar vervoer: Trein
Er zijn treinstations in Tiel, Culemborg, Geldermalsen, Kesteren en
Rhenen. Deze treinstations zijn ook bereikbaar met de bus.
Actuele tijden vindt u op www.ns.nl en www.9292.nl.

Openbaar vervoer: Bus
• Lijn 44 Tiel - Rhenen
Deze bus gaat door de kernen Zoelen (op verzoek), Maurik, Eck en
Wiel, Ingen, Ommeren en Lienden.
• Lijn 46 Tiel - Nieuwegein
Deze bus gaat door de kernen Kerk-Avezaath, Erichem, Buren, Asch,
Zoelmond en Beusichem.
• Lijn 641 Lienden - Culemborg (schoolbus)
Deze bus gaat door de kernen Ommeren, Ingen, Eck en Wiel, Maurik,
Rijswijk, Ravenswaaij, Zoelmond en Beusichem.
• Buurtbus 263 Maurik - Beusichem
De buurtbus gaat door de kernen Maurik, Rijswijk, Ravenswaaij,
Zoelmond en Beusichem.
Meer informatie vindt u op www.arriva.nl, www.9292.nl en
www.ikwilvervoer.nl/gemeente/buren.

AutoMobiel
AutoMobiel is een sociale van-deur-tot-deur-vervoersdienst voor
mensen die zelf geen vervoer hebben. Dé oplossing om zo nu en dan
op pad te gaan, naar de tandarts te gaan, op visite te gaan of om
aan een activiteit mee te doen. Er zijn vrijwillige chauffeurs
beschikbaar die het leuk vinden om auto te rijden en daarmee
iemand te helpen.
Wie gebruik wil maken van AutoMobiel wordt lid van Servicepunt
Thuiswonen. Om een rit aan te vragen is een telefoontje naar het
coördinatiepunt van Servicepunt Thuiswonen voldoende. Als er een
chauffeur beschikbaar is, wordt de afspraak gemaakt en de ritprijs
op basis van € 0,30 per kilometer doorgegeven. De passagier rekent
contant af.
Informatie en lidmaatschap: 088-70 04 100. Informatie is verder
te vinden op www.servicepunt-automobiel.nl. Bellen of
mailen kan ook naar Welzijn Rivierstroom 0344-60 23 37 of
info@welzijnrivierstroom.nl.

Dorpsauto Ingen
Heeft u af en toe vervoer nodig? In Ingen is een Dorpsauto beschik
baar: een gezinsauto die als deelauto voor inwoners beschikbaar is.
Mensen met een rijbewijs kunnen de auto individueel gebruiken. Dit
kan al per uur. De kosten voor de Dorpsauto zijn
€ 4,50 per uur, met een maximum van € 45,- per dag. Daar bovenop
komt nog € 0,25 per km, inclusief brandstofkosten. De Toyota Corolla
is een automaat en ook hybride, dus erg zuinig. Registratie voor
deelname aan de Dorpsauto is gratis en kan per e-mail bij
ingen@mijndorpsauto.nl. Het reserveren van de auto gebeurt in een
online agenda of per telefoon en tanken is met een tankpas. Er is een
beheerder die er voor zorgt dat de auto netjes blijft.
De auto kan bijvoorbeeld ook ingezet worden om op regelmatige
basis te gaan winkelen in Tiel of Rhenen, of voor een uitje naar
bijvoorbeeld een museum, naar de Veluwe of naar de tuinen
van Appeltern. Door het delen van de kosten is het voor ieder
betaalbaar. De bijbehorende website met praktische informatie is
www.mijndorpsauto.nl.

Valys
Valys is sociaal-recreatief vervoer als u buiten de regio van de
Regiotaxi Versis wilt reizen. Valys is voor mensen die vanwege hun
beperking geen gebruik kunnen maken van andere vormen van
vervoer. U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 25 kilometer.
Als Valys-pashouder krijgt u jaarlijks een Persoonlijk Kilometerbudget
(PKB) waarmee u tegen een aantrekkelijk tarief veilig en comfortabel
met Valys kunt reizen.
Om van Valys gebruik te kunnen maken, heeft u een Valys-pas nodig.
U komt in aanmerking voor een Valys-pas als u één van de volgende
documenten heeft:
- een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer;
- een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel
of scootmobiel;
- een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
- een begeleiderskaart van het Openbaar vervoer;
- een verklaring van, of namens, uw gemeente dat ondanks dat u
niet beschikt over bovenstaande documenten er wel een noodzaak
voor bovenregionaal vervoer bestaat.
Om van Valys gebruik te kunnen maken kunnen Wmo-consulenten
u ondersteunen in het aanvraagproces, als het u zelf niet lukt. Meer
informatie kunt u vinden op www.valys.nl.

Versis Regiotaxi
Versis Regiotaxi is er voor iedereen. Met een eventuele Wmoindicatie van de gemeente (via team Stib) komt u in aanmerking
voor een Wmo-pas, waarmee u tegen een lager tarief kunt reizen.
Samen met de Wmo-consulent wordt onderzocht of u in aanmerking
komt voor een Wmo-pas. Versis Regiotaxi is bedoeld voor afstanden
binnen de regio Rivierenland.
Met deze Wmo-pas kunt u tot 25 kilometer tegen een lager tarief
reizen. Dit heet het Wmo-tarief. Tussen de 25-40 kilometer dient u
zelf een aanvullend tarief te betalen. Voor langere afstanden kunt
u gebruik maken van Valys (zie deze folder).
Iedereen kan elke dag tussen 6.00 uur ’s ochtends en 1.00 uur
’s nachts met Versis reizen. Versis is vervoer van deur-tot-deur,
van deur-tot-halte of van halte-tot-halte.
Om een rit te boeken, belt u 088-655 77 50 of boekt u via de
website: www.versis.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen
met Versis of een medewerker van Stib. Zij zijn bereikbaar op
telefoonnummer 0344-68 06 70, maandag t/m donderdag van
9.00 uur - 17.00 uur en vrijdag van 9.00 uur - 12.00 uur. U kunt ook
een e-mail sturen naar info@stib.nl.
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PRIVACY
Stib houdt zich aan de privacywetgeving. Deze wetgeving geldt voor alle professionals in
bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en welzijn. Dit houdt onder andere in dat een professional uw
gegevens alleen overdraagt aan andere organisaties als u hiervoor toestemming geeft. Alleen als
de veiligheid van een bewoner in het geding is, geldt een meldplicht voor de professionals.

