Stichting Vrijwillige
Hulpdienst

Belbus en Pendelbus
St. Antonius

Voor mensen die slecht ter
been zijn of begeleiding
willen.

Alleen voor patiënten die geen
andere vervoersmogelijkheden
naar het ziekenhuis hebben

In en om Oudewater, afstand
in overleg met de vrijwilliger

Vanaf St. Antonius rijdt de
Pendelbus op vaste tijden
tussen de drie locaties. Vanaf
huis naar St. Antonius Woerden
rijdt de Belbus op afspraak

Vervoer van deur tot deur

Algemene informatie
tel: 06 11 706 447
Voor aanvragen van een rit
tel: 0348 562 018,
0348 563 695 of
0348 562 877

Regiotaxi

Bel voor de Belbus 24 uur
van tevoren naar tel:
088 320 97 15 of mail naar
belbus@antoniusziekenhuis.nl,
Meer info via:
www.antoniusziekenhuis.nl/
pendelbus

Valys

Mensen die zelfstandig
(of onder begeleiding)
kunnen reizen, waaronder
rolstoelgebruikers of
scootmobielgebruikers

Voor mensen met mobiliteits
beperking die sociaalrecreatieve uitstapjes buiten
de eigen regio willen maken.
U heeft een Wmo-pas nodig

Max. 25 km vanaf vertreklocatie

Verder dan 5 ov-zones of
25 km vanaf woonadres

Vervoer van deur tot deur.
Met Wmo-pas zijn kosten lager,
alleen toegekend in geval van
regelmatig gebruik
www.regiotaxiutrecht.nl
tel: 088 002 5400

Vervoer van deur tot deur

www.valys.nl
Voor voorwaarden
tel: 0900 9630

Syntus lijn 123

Syntus lijn 107

Voor alle inwoners

Voor alle inwoners

Deze lijn gaat rechtstreeks
van Oudewater naar Woerden
(en verder naar Mijdrecht) v.v.

Deze lijn rijdt vanaf Utrecht,
Montfoort, via Oudewater
naar Haastrecht en Gouda v.v.

Haltes Vierbergenweg,
Lijnbaan, Tappersheul en
Papekop

Haltes Molenwal en Tramweg

reizen.keolis.nl/nl/utrecht/
lijnen/5123
of 9292.nl (tel: 0900 9292)

Buurtbus W-IJ lijn 505

MEER INFORMATIE OF
HULP NODIG?
Neem contact op met het Stadsteam
via telefoonnummer 0348 561 893,
www.stadsteamoudewater.nl of mail
info@stadsteamoudewater.nl

Voor alle inwoners
Deze lijn rijdt vanaf Woerden
via Oudewater naar Polsbroek,
Schoonhoven, Lopik en
IJsselstein v.v.
Haltes Molenwal,
Vierbergenweg, Lijnbaan,
Tappersheul en Papekop
www.reizen.keolis.nl/nl/utrecht/
lijnen/505
of 9292.nl (tel: 0900 9292)
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reizen.keolis.nl/nl/utrecht/
lijnen/5107
of 9292.nl (tel: 0900 9292)

Het Stadsteam kan u meer informatie
geven over de aanvraag van een
Wmo-pas.
Voor een vraag over vervoer of wandel
maatje, bijvoorbeeld van huis naar
winkels, kunt u ook contact opnemen
met het Touwteam via telefoonnummer
06 820 916 99 of mail
vrijwilligers@wulverhorst.nl

Kijk voor de meest actuele informatie op de websites van de aanbieders

Vervoersmogelijkheden
Oudewater
Woont u in de gemeente Oudewater en wilt u alleen of
met anderen op pad? Deze folder helpt u bij het vinden
van een passende vervoersmogelijkheid.
Er is altijd ruimte voor maatwerk.
Heeft u meer informatie of hulp nodig?
Het Stadsteam denkt graag met u mee. Bel 0348 561 893,
bezoek de website www.stadsteamoudewater.nl of
mail info@stadsteamoudewater.nl

Hoe kom ik op mijn
gewenste bestemming?

Mijn bestemming is een
St. Antonius ziekenhuis

JA

NEE

Regiotaxi of Stichting
Vrijwillige Hulpdienst

JA

Mijn bestemming is
een ziekenhuis

Belbus, Pendelbus of
Stichting Vrijwillige
Hulpdienst

NEE

NEE
Ik kan mijn bestemming
met eigen auto of met
openbaar vervoer bereiken

JA

Mijn bestemming is
binnen 25 km
van Oudewater
Kies hier bijvoorbeeld ’nee’ als u:
• Vanwege een beperking niet zelf kunt reizen;
• Een bewijs van de gemeente heeft dat u
recht heeft op Wmo-vervoer (zoals
bijvoorbeeld een Regiotaxipas);
• Als u naar het ziekenhuis moet en daar niet
zelfstandig kunt komen;
• Als u de bestemming wel zelf kunt bereiken
maar wil dat er iemand met u meegaat.

NEE

NEE

JA

Regiotaxi of Stichting
Vrijwillige Hulpdienst

U kunt met het openbaar vervoer van Syntus
reizen. Lijn 107 en lijn 123 stoppen bij
verschillende haltes in Oudewater.
U kunt ook gebruik gebruik maken van de
Stichting Vrijwillige Hulpdienst.

Mijn bestemming is
binnen 25 km
van Oudewater

JA

Buurtbus W-IJ 505 of
Stichting Vrijwillige
Hulpdienst

Om bij het St. Antonius in Woerden te komen
kunt u gebruik maken van de Belbus. Vanaf daar
kunt u de Pendelbus nemen, die pendelt langs de
drie St. Antonius locaties (Woerden, Nieuwegein
en Utrecht Leidsche Rijn). U kunt ook gebruik
gebruik maken van de Stichting Vrijwillige
Hulpdienst.

Regiotaxi is voor iedereen
beschikbaar, maar zonder Wmopas betaalt u een hoger tarief.

Valys of Stichting
Vrijwillige Hulpdienst
Syntus lijn 107, lijn 123 of
Stichting Vrijwillige
Hulpdienst

Regiotaxi is voor iedereen beschikbaar, maar
zonder Wmo-pas betaalt u een hoger tarief.
Voor het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda kunt u
het beste gebruik maken van Stichting Vrijwillige
Hulpdienst.

Voor Valys heeft u een Wmo-pas nodig. Valys
vervoert u naar overige bestemmingen die verder
zijn dan 25 km van Oudewater.
U kunt ook gebruik gebruik maken van de
Stichting Vrijwillige Hulpdienst.

Op de achterzijde vindt u de voorwaarden en meer
informatie over de verschillende aanbieders

Buurtbus W-IJ 505 valt onder het openbaar
vervoer. U kunt ook gebruik maken van de
Stichting Vrijwillige Hulpdienst.
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Kijk voor de meest actuele informatie op de websites van de aanbieders

