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Reist u vaak naar een vaste bestemming?
Kijk of er een abonnement voor u is. Meer informatie vindt u op de website OV-chipkaart.
OV-chipkaart
www.ov-chipkaart.nl
Bent u slecht ter been en wilt u meer weten over reizen met het openbaar vervoer of de
Regiotaxi?
Vraag advies bij de ouderenadviseur. Een ouderenadviseur vindt u bij De Badde in Pekela of
bij Compaen in Veendam. Of vraag een gesprek aan bij WmoLokaal. Samen met een
medewerker zoekt u naar de beste oplossing.
De Badde
Sportlaan 4
9665 HT Oude Pekela
059 764 50 00
info@debadde.nl
www.debadde.nl
WmoLokaal Pekela en Veendam
Telefonisch spreekuur: ma t/m vr van 9.00 - 13.00 uur.
Locatie: naast zwemparadijs Tropiqua.
Bezoekadres
Jan Salwaweg 5
9641 LL Veendam
Postadres
Postbus Antwoordnummer 25
9640 VB Veendam
0598 65 22 22
wmolokaal@veendam.nl
Compaen
Jan Salwaplein 3
9641 LN Veendam
0598 698 119
info@compaenveendam.nl

www.compaenveendam.nl
Bent u slechtziend of blind?
Ga naar de website OV-chipkaart voor informatie over de mogelijkheden.
Op de website van de Oogvereniging vindt u een uitgebreide uitleg over de NS-Businesscard
en OV-chip Plus.
Reist u met een begeleider? Met Sentire reizen u en uw begeleider goedkoper. in bus, tram,
metro en OV over water. Op de website van Connexxion staat meer informatie.
Het NS Serviceloket OV Blinden & Slechtzienden geeft informatie over treinreizen. Voor hulp
onderweg belt u met NS Reisassistentie. Of maak gebruik van de app NS Speak op uw tablet
of smartphone.
NS - reisassistentie
U kunt reisassistentie telefonisch of online aanvragen.
030 235 78 22
www.ns.nl/reisassistentie
Oogvereniging - reizen met de OV-chipkaart
www.oogvereniging.nl | Reizen met de OV-chipkaart
OV-chipkaart - visuele beperking
www.ov-chipkaart.nl/visuelebeperking
Sentire - OV voor blinden en slechtzienden
Nodig: OV-begeleiderskaart en persoonlijke OV-kaart. Instaptarief € 1,20
www.connexxion.nl/sentire
Serviceloket OV Blinden & Slechtzienden
Bereikbaar: ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur.
0800 484 84 00 (gratis)
serviceloket@ov-chipkaart.nl
Wilt u met een rollator, rolstoel of scootmobiel in het openbaar vervoer reizen?
Neem contact op met het WmoLokaal. U kunt daar een Wmo-vervoerspas aanvragen. U mag
dan gebruik maken van speciaal Wmo-vervoer. Of neem contact op met Regiotaxi. Reserveer
uw regiotaxi minimaal 1 uur van tevoren.
Hebt u individueel vervoer nodig? Vraag bij WmoLokaal naar de mogelijkheden.
De meeste bussen en treinen zijn toegankelijk voor een rollator of rolstoel. Bijvoorbeeld door
een lage instap en een aangepaste plek. Ook zijn veel bushaltes en treinperrons aangepast.
Met een scootmobiel mag u wel mee in de trein, maar niet in de bus. Soms mag u ook met uw
scootmobiel mee in tram of metro. Kijk op de website van uw vervoerder wat er mogelijk is.
Is de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor u niet voldoende? Denk dan aan
ondersteuning voor onderweg. Kijk op de website van NS voor meer informatie over het
reizen met de trein. Of informeer bij uw busvervoerder naar de mogelijkheden.
Reist u met de trein vanaf Veendam?
De vloer van de trein van Arriva is gelijk aan het perron waardoor in- en uitrijden met

rolstoel, rollator of scootmobiel geen probleem is.
Op de website staan de voorwaarden voor het reizen met rolstoel of scootmobiel.
Regiotaxi Oost-Groningen
0900 202 27 02
www.qbuzz.nl/regiotaxi
WmoLokaal Pekela en Veendam
Telefonisch spreekuur: ma t/m vr van 9.00 - 13.00 uur.
Locatie: naast zwemparadijs Tropiqua.
Bezoekadres
Jan Salwaweg 5
9641 LL Veendam
Postadres
Postbus Antwoordnummer 25
9640 VB Veendam
0598 65 22 22
wmolokaal@veendam.nl
Arriva - Reizen met een beperking
www.arriva.nl/reizen-met-een-beperking
NS - reizen met een functiebeperking
www.ns.nl/reizen-met-een-functiebeperking
Wilt u buiten de regio reizen en is reizen met openbaar vervoer niet mogelijk?
Dat kan met de speciale taxi van Valys. Vraag hiervoor een Valyspas aan. Ga naar de
website Pasaanvraag om de pas online te bestellen. Vult u het formulier liever in op papier?
Vraag dan Valys om een aanvraagformulier.
U kunt maximaal 600 km per jaar reizen met Valys. Een begeleider mag gratis mee.
Valys
0900 96 30 (€ 0,05 per minuut)
www.valys.nl
Valys - online pasaanvraag
www.pasaanvraag.nl
Hulpwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeenten Pekela en Veendam in samenwerking
met vele organisaties en instellingen.
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