Vervoerswaaier
Samen mobiel blijven in Hengelo
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De gemeente Hengelo vindt het belangrijk dat inwoners mobiel zijn en kunnen blijven.
Dit is belangrijk om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Denk hierbij aan het
bezoeken van evenementen, winkelcentra, familie en vrienden. Maar ook om naar school,
werk of dagbesteding te kunnen.
De gemeente heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het beter toegankelijk maken
van het openbaar vervoer. Daardoor kunnen steeds meer mensen met of zonder een
beperking hier gebruik van maken. Het openbaar vervoer vormt een belangrijk onderdeel
van het grote aantal mogelijkheden dat voor inwoners van de gemeente Hengelo
beschikbaar is om van A naar B te komen. De mogelijkheden zijn talrijk en niet bij
iedereen bekend. Ook komen er geregeld nieuwe mogelijkheden bij.
De gemeente wil met deze vervoerswaaier u de mogelijkheid geven om kennis te maken
met de diverse mobiliteitsvormen die er zijn.
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Hoe werkt deze waaier?
Deze vervoerswaaier bevat een groot aantal verplaatsingsoplossingen maar is niet
uitputtend. U vind zowel op de voor- als achterzijde van deze waaier mogelijke
mobiliteitsoplossingen.
Per mobiliteitsoplossing wordt een kostenindicatie aangegeven:
€
goedkope (of gratis) oplossing
€€
gemiddelde kosten
prijzige oplossing
€€€
Deze waaier probeert u mobiliteitsplossingen te bieden die voor u het meest geschikt zijn.
Hebt u vragen over de mogelijke oplossingen voor u, dan kunt u contact opnemen met het
Zorgloket van de gemeente via e-mail zorgloket@hengelo.nl of telefoon 14 074.

U wilt zich af en toe een keer verplaats
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Inhoudsopgave

Om deze waaier goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk om uzelf de vraag te stellen wat
u zelf kunt om u te verplaatsen. Onderstaande vragen verwijzen door middel van de cijfers
naar de mogelijke oplossingen die binnen de gemeente voorhanden zijn:
1.

U wilt zich af en toe verplaatsen en bent eventueel in het bezit van een rijbewijs?

2.

U wilt zich af en toe verplaatsen en bent in staat om te fietsen?

3.

U wilt zich af en toe verplaatsen en bent in staat om zelfstandig gebruik te maken van het 			
openbaar vervoer?

4.

U wilt zich af en toe verplaatsen en bent niet in staat om zelfstandig gebruik te maken van het 		
openbaar vervoer of u hebt hier onvoldoende ervaring mee?
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Inhoudsopgave
5.

U wilt zich af en toe verplaatsen en bent niet in staat om zelfstandig gebruik te maken
van het openbaar vervoer?

6.

U wilt regelmatig reizen maken voor bijvoorbeeld familiebezoek, winkelen, boodschappen of het bezoek
aan een ziekenhuis en reist voornamelijk binnen de gemeente?

7.

U wilt regelmatig reizen maken voor bijvoorbeeld familiebezoek, winkelen, boodschappen of het bezoek
aan een ziekenhuis en reist voornamelijk buiten de gemeente?

8.

U wilt regelmatig reizen maken vanwege een medisch doel?

9.

U wilt regelmatig reizen maken maar hebt een verstandelijke, auditieve of psychische beperking?
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1.

U wilt zich af en toe verplaatsen en bent eventueel in het bezit van een rijbewijs.

Als u in het bezit bent van een rijbewijs, maar niet de beschikking hebt over een (eigen) auto,
dan kunt u gebruik maken van zogenoemde autodeelsystemen. Ook als u geen rijbewijs hebt
kunt u als passagier gebruik maken van autodeelsystemen.
Let op! de oplossingen staan zowel aan de voor- als achterkant van deze waaier.

Vervoerwaaier.indd 11

5-4-2018 23:19:15

Toogethr
Toogethr is een woon-werkverkeer app. Het maakt samen rijden eenvoudig. Op basis van
uw locatie en werktijden wordt u gekoppeld. Toogethr staat voor een groenere en
mobielere samenleving en gelooft dat woon-werkverkeer beter werkt als we samen
reizen.
Zie voor meer info:
www.toogethr.com

€€
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SnappCar
Voordelig een deelauto huren of verhuren. SnappCar brengt auto-eigenaren en mensen
zonder auto samen.
Via de website van SnappCar zoekt u een auto in de buurt. U doet een huurverzoek bij
de eigenaar. Als deze accepteert, betaalt u de auto en haalt u hem op. De auto en de
medepassagiers zijn meeverzekerd. Een supportteam biedt 24/7 hulp bij pech. SnappCar
controleert de identiteit en online gegevens van iedere gebruiker.
Zie voor meer info:
www.snappcar.nl

€€
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BlaBlaCar
BlaBlaCar is een app waarmee u carpoolen kunt regelen. Op basis van profielen en
beoordelingen van gebruikers weet u vooraf met wie u reist.
Voor wie? Voor mensen zonder beperking, of met een visuele of auditieve beperking.
BlaBlaCar maakt carpoolen mogelijk voor lange afstanden via een online platform. Door
middel van uitgebreide ledenprofielen verbinden zij passagiers met
bestuurders op basis van duidelijke identiteiten.
Zie voor meer info:
www.blablacar.nl
€€
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Samen een rit
Via sameneenrit.nl kun u andere mensen tegenkomen die dezelfde rit willen maken. U
kunt elkaar vinden om een taxi te delen of samen in uw privéauto te reizen en de kosten
te delen.
Als u gebruik wilt maken van de diensten van sameneenrit.nl moet u zichzelf eerst
registreren. Vervolgens plaats u een taxirit of uw geplande rit met uw privéauto op de
site om deze te delen. U kunt ook kijken bij ‘Meerijden aangeboden’ of er een rit
beschikbaar is.
Het doel van sameneenrit.nl is kosten besparen en het milieu sparen. Ook is het leuk om
een rit samen te delen.
Zie voor meer info:
www.sameneenrit.nl
€€
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Greenwheels
Greenwheels is een autodeelsysteem. Op het station van Hengelo is een vaste
standplaats voor Greenwheels. Op basis van beschikbaarheid is het
mogelijk om een auto te reserveren. U kunt de auto voor een kortere of langere periode
huren.
Zie voor meer info:
www.greenwheels.nl

€€
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2.

U wilt zich af en toe een verplaatsen en bent in staat om te fietsen.

Wanneer u op zoek bent naar een goedkope mobiliteitsoplossing voor bijvoorbeeld een rit van
en naar de halte of station of ritjes binnen de gemeente dan kunt u overwegen gebruik te maken
van een leenfiets. Ook is het mogelijk om fietsen voor een langere tijd te huren.
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OV Fiets
OV-Fiets is een makkelijke huurfiets voor het laatste stuk van uw reis.
Voor een OV-fiets is een gratis abonnement vereist.
In Hengelo is de OV-Fiets te huur op het centraal station van Hengelo en bij het
Gezondheidspark.
zie voor meer info:
www.ov-fiets.nl

€
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3.

U wilt zich af en toe een keer verplaatsen en bent in staat om zelfstandig gebruik te maken
van het openbaar vervoer.

Het openbaar vervoer is beschikbaar voor iedereen die zelfstandig kan reizen. Daarnaast verzorgen
de OV- bedrijven, Keolis en NS voor aanvullende diensten zodat mensen met een visuele, auditieve
of lichamelijke beperking zoveel mogelijk zelfstandig kunnen reizen.
Binnen Hengelo zijn daarnaast meer dan 100 haltes zodat u altijd een opstappunt binnen 300 meter heeft. Het
merendeel van de haltes is daarnaast toegankelijk gemaakt voor mensen met een motorische of visuele
beperking.

€
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OV Reisinformatie
Voor dienstregeling informatie van het openbaar vervoer kunt u terecht op de site of app
van 9292. Hier kunt u op basis van uw beperking een toegankelijke reis plannen voor alle
vormen van openbaar vervoer.
Zie voor meer info:
www.9292.nl
Ook kunt u gebruik maken van de diensten van GoAbout
Zie voor meer info:
www.goabout.nl
€ (gratis)
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4.

Siemens TI905201RW

U wilt zich af en toe een keer verplaatsen en bent niet in staat om zelfstandig gebruik te
maken van het openbaar vervoer of hebt hier onvoldoende ervaring mee.

Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Voor mensen
die geen ervaring hebben met deze vorm van reizen, biedt de gemeente een aantal mogelijkheden
om bekend te raken met het openbaar vervoer.

€

Vervoerwaaier.indd 21

5-4-2018 23:19:58

OV- Ambassadeurs
Ervaren OV-reizigers met een passie voor het openbaar vervoer geven vrijwillig antwoord
op veel gestelde vragen over de OV-chipkaart, tarieven en abonnementen. Senioren
kunnen informatiebijeenkomsten bezoeken op diverse locaties in Hengelo.
Voor wie? Voor iedereen, maar zeker ook voor mensen met een verstandelijke, visuele,
auditieve, lichamelijke of psychische beperking. Iedereen kan een afspraak maken voor
hulp bij het plannen van een reis of een proefrit met bus of trein, onder begeleiding van
een OV-ambassadeur.
Zie voor meer info:
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
€ (gratis)
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5.

U wilt zich af en toe een keer verplaatsen en bent niet in staat om zelfstandig gebruik te
maken van het openbaar vervoer.

Binnen Hengelo zijn op dit moment twee bewonersinitiatieven actief die mobiliteitsoplossingen
aanbieden. Ze bieden vervoer aan waar vooral mensen met een beperkt budget gebruik van
kunnen maken. Deze systemen zijn vooral bedoeld voor korte ritten binnen Hengelo.

€
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Berflo Bestelauto
De Berflo Bestelauto is een elektrische auto met chauffeur in de Hengelose wijk Berflo Es.
Voor boodschappen, bezoek aan dokter of ziekenhuis, of een ritje door de wijk kunt u de
Berflo Bestelauto reserveren.
De Berflo Bestelauto is voor iedere inwoner van de Berflo Es beschikbaar. Er geldt een
maximum reistijd van 1 uur.
Zie voor meer info:
www.berflobedrijf.nl/projecten/berflo-bestelauto.html

€
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Vervoersdienst De Nijverheid
Stichting Bewonersbedrijf Noaberwijk Nijverheid biedt een aantal abonnementen aan voor
het maken van ritten binnen Hengelo met een maximale afstand van 20km. Deze
vervoersdienst is met name bedoeld voor een bezoek aan dokter of ziekenhuis,
boodschappen, kapper etc.
Eventueel kunt u ook geholpen worden bij het doen van boodschappen etc.
Deze vervoersdienst is bereikbaar via:
Telefoon: 06-36 36 46 00
E-mail: info@noaberwijk-nijverheid.nl

€
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Hulpdienst Hengelo - Praktische hulp
Hulpdienst Hengelo biedt praktische hulp bij zaken zoals het doen van boodschappen of
een bezoek aan de kapper, voor mensen die niet met het openbaar vervoer of met het
incidentele vervoer (Regiotaxi) kunnen. Het gaat om vervoer in combinatie met
persoonlijke begeleiding door één van de vrijwilligers voor bijvoorbeeld een bezoek aan
de huisarts, het ziekenhuis of een sociaal bezoek.
Zie voor meer info:
www.wijkrachthengelo.nl

€
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Taxi met gedeelde zitplaatsen
Steeds meer lokale taxiondernemingen bieden u de mogelijkheid om een taxi te huren
waarbij u de taxi deelt met anderen. Dit zorgt voor een behoorlijke kostenbesparing
omdat u de kosten feitelijk deelt met andere reizigers.
Voor het aanbod kunt u het beste via internet of de telefoongids contact opnemen met
de voor u meest geschikte taxiondernemer.

€€

Vervoerwaaier.indd 27

5-4-2018 23:20:22

Reguliere taxi
Vanzelfsprekend is het mogelijk om gebruik te maken van reguliere taxidiensten.
Vanwege het grote aanbod kunt u hiervoor het beste via internet of de telefoongids de
voor u meest geschikte taxiondernemer raadplegen.

€€€
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6.

U wilt regelmatig reizen maken voor bijvoorbeeld familiebezoek, winkelen, boodschappen
of het bezoek aan een ziekenhuis en reist voornamelijk binnen de gemeente.

Voor mensen die binnen de regio Twente willen reizen en geen gebruik kunnen maken van
andere vormen van vervoer zoals het openbaar vervoer, is er een mogelijkheid om gebruik
te maken van incidenteel vervoer (de voormalige regiotaxi) mits u in het bezit bent van een
taxipas. Hiervoor kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. De gemeente zal vervolgens
kijken of u in aanmerking komt voor een Wmo-indicatie.
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Incidenteel vervoer
Hebt u een taxipas via de gemeente? Dan kunt u gebruikmaken van het incidentele
vervoer (Regiotaxi Twente). Daarmee kunt u van 06.30 – 01.00 uur op maandag tot en
met donderdag en 06.30 – 02.00 uur op vrijdagen, zaterdagen, zon- en feestdagen van
deur tot deur reizen in Twente. U betaalt een eigen rit-bijdrage. Voor wie? Voor mensen
zonder beperking, of met een verstandelijke, visuele, auditieve, lichamelijke of
psychische beperking.
Zie voor meer info:
www.regiotaxitwente.nl
Telefoon Regiotaxi: 0900 - 1814
Telefoon Zorgloket: 14 074
E-mail: zorgloket@hengelo.nl
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7.

U wilt regelmatig reizen maken voor bijvoorbeeld familiebezoek, winkelen, boodschappen
of het bezoek aan een ziekenhuis en reist voornamelijk buiten de gemeente.

Voor reizen buiten de Hengelo kunt u het beste gebruik maken van het openbaar vervoer.
Mocht u hier, vanwege uw beperking, geen gebruik van kunnen maken, dan kunt u
overwegen een OV-Begeleiderskaart aan te vragen. Ook is het mogelijk om via NS reisassistentie aan te vragen. De medewerkers van NS helpen u dan met het in- en uitstappen.
Mocht openbaar vervoer echt geen oplossing voor u zijn, dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor
Valys vervoer.
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OV-Begeleiderskaart
Met een OV-Begeleiderskaart reist één begeleider gratis mee in treinen, metro’s, trams
en bussen. De kaart is bedoeld voor reizigers die niet zonder persoonlijke begeleiding
met het openbaar vervoer kunnen reizen.
Voor wie? Door de vragen te beantwoorden in het stroomschema op de website van
Argonaut kun u nagaan of u mogelijk in aanmerking komt voor een
OV-Begeleiderskaart. De kaart is bedoeld voor begeleiding van mensen met een
visuele, motorische, verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking.
Meer informatie:
www.ovbegeleiderskaart.nl
€ (Gratis)
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NS Reisassistentie
Op ruim 100 stations in Nederland zijn reisassistenten aanwezig. Zij helpen reizigers
met een functiebeperking.
U kunt reisassistentie aanvragen tot één uur voor vertrek. Als u assistentie wilt
aanvragen, moet u zich eenmalig online registreren. Reisassistentie is beschikbaar
voor iedereen met een motorische, visuele, auditieve of andere (ook tijdelijke) beperking.
Zie voor meer info:
www.avg.ns.nl

€ (Gratis)
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Valys
Valys verzorgt vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking.
Voor wie? Voor mensen met een verstandelijke, visuele, auditieve, lichamelijke of
psychische beperking. U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5 OV-zones vanaf uw
woonadres.
Valys kent een aantal varianten:
•
•
•

Valys Basis: biedt vervoer met een taxi van deur tot deur tegen een aantrekkelijk
tarief.
Valys Begeleid: is voor reizen met taxi en trein, met begeleiding van reisassistenten
op meer dan 30 treinstations.
Valys Vrij is voor zelfstandig reizen met taxi en trein, van deur tot deur.

Lees verder op de volgende pagina.
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Valys vervolg
Om met Valys te kunnen reizen, hebt u een Valyspas nodig. U komt in aanmerking
voor een pas als u één van de volgende documenten van uw gemeente hebt:
•
•
•
•
•

een bewijs dat u recht hebt op Wmo-vervoer;
een bewijs dat u recht hebt op een Wmo- rolstoel of scootmobiel;
een gehandicaptenparkeerkaart;
een OV-Begeleiderskaart;
een verklaring van of namens uw gemeente dat, ondanks dat u niet beschikt 		
over bovenstaande documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal
vervoer bestaat.

Zie voor meer info:
www.valys.nl
€
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8.

U wilt regelmatig reizen maken vanwege een medisch doel.

Wanneer u vanwege uw ziekte regelmatig naar bijvoorbeeld het ziekenhuis moet voor een bepaalde
behandeling, dan is de kans groot dat u via uw zorgverzekeraar recht hebt op vervoer.
Denk hierbij aan vervoer voor wat betreft:
•
Nierdialyse
•
Chemotherapie
•
Radiotherapie
Verplaatsing alleen mogelijk in rolstoel
•
Beperkt gezichtsvermogen
•
Jonger dan 18 jaar en verzorging i.v.m. complexe somatische problematiek
•
•
Behandeling van een langdurige ziekte of aandoening
Informeer bij uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden. Daarnaast kunt u waarschijnlijk gebruik maken van
NS-Reisassistentie en de OV-Begeleiderskaart.
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9.

U wilt regelmatig reizen maken maar hebt een verstandelijke, auditieve of psychische beperking.

De gemeente Hengelo heeft de Reiskoffer ontwikkeld om mensen te helpen zelfstandig te reizen. Dat kan zowel
met het openbaar vervoer zijn, als met een eigen vervoersmiddel zoals fiets of scootmobiel. Oplossingen uit de
Reiskoffer zijn:
•
MEE op Weg
•
BlueAssist
•
GoOV
•
Buzz Buddy
Oplossingen uit de Reiskoffer kunnen in combinatie worden ingezet.
Voor meer informatie kunt u terecht bij het Zorgloket via telefoonnummer 14 074
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MEE op Weg
Met MEE op Weg leren deelnemers met behulp van een maatje zelfstandig te reizen.
Samen met het reismaatje wordt een plan van aanpak gemaakt met wat de deelnemer wil
leren en op welke manier dit het beste geoefend kan worden. Gemiddeld bestaat een MEE
op Weg traject uit 5 tot 15 begeleide reizen.
MEE op Weg is in principe beschikbaar voor iedereen die wil leren zelfstandig te reizen,
maar wordt alleen vergoed voor mensen met een beperking. Neem hiervoor contact op
met het Zorgloket.
Zie voor meer info:
www.mee-oost.nl/expertdiensten/mee-op-weg
€(Gratis met indicatie), €€€ (Zonder indicatie)
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BlueAssist
BlueAssist is een hulpmiddel voor mensen die moeilijk begrijpen en begrepen worden.
Wanneer een eenvoudige hulpvraag niet kan worden uitgesproken, biedt BlueAssist
hulp door middel van een kaartje of een app met voorgedefinieerde vragen.
Bijvoorbeeld: ‘Kunt u mij vertellen waar buslijn 3 vertrekt?’
BlueAssist kaartjes zijn kosteloos verkrijgbaar. De app is beschikbaar voor iedereen
die wil leren zelfstandig te reizen, maar wordt alleen vergoed voor mensen met een
beperking. Neem hiervoor contact op met het Zorgloket.
Zie voor meer info:
www.blueassist.nl
€ (Gratis)
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GoOV
De GoOV-app is een mobiele app die mensen op een laagdrempelige manier helpt bij het
reizen met het openbaar vervoer. GoOV is eenvoudig te gebruiken en begeleidt van deur
tot deur tijdens de looproutes, bij bushaltes en op stations. Met actuele reisinformatie
geeft GoOV aan hoe laat de bus of trein komt, waar en wanneer er moet worden overgestapt en bij welke halte of station er moet worden uitgestapt.
In geval van nood is een hulplijn beschikbaar die de reiziger weer verder helpt. Met GPS
informatie is altijd bekend waar een reiziger zich bevindt (ook voor geautoriseerde personen als ouders en begeleiders). GoOV is in principe beschikbaar voor iedereen die hulp
nodig heeft bij het zelfstandig reizen, maar wordt alleen vergoed voor mensen met een
beperking. Neem hiervoor contact op het Zorgloket.
Zie voor meer info:
www.go-ov.nl
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Buzz Buddy
De Buzz Buddy is een apparaatje dat de reiziger bij zich heeft. Buzz Buddy bewaakt
dat reizigers niet buiten een van te voren gedefinieerd gebied komen (bijvoorbeeld de
reisroute), signaleert wanneer iemand is gevallen en beschikt over een belfunctie.
De Buzz buddy is in principe beschikbaar voor iedereen die hulp nodig heeft bij het
zelfstandig reizen, maar wordt alleen vergoed voor mensen met een beperking. Neem
hiervoor contact op met het Zorgloket.
Zie voor meer info:
www.go-ov.nl/goov-app/#buzz

€(Gratis met indicatie), €€€ (Zonder indicatie)
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