Mindermobielenvervoer

Ons aanbod
Onze Thuiszorgdiensten hebben tot doel
om gebruikers met
een verminderde zelfredzaamheid, op een
menswaardige manier in
hun vertrouwde
omgeving te laten
wonen.
Om een beroep te
kunnen doen op onze
diensten dient u inwoner
te zijn van Groot Halle.

Wij beschikken over een aantal voertuigen die kunnen ingezet
worden voor het vervoer van tijdelijke of permanente rolstoelgebruikers of personen met ernstige mobiliteitsproblemen die geen
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of vervoer met
een personenwagen.
Wij verzorgen uw transport naar allerhande sociale activiteiten
waaronder onze dienstencentra, ziekenhuis of doktersbezoek,
verplaatsingen in het kader van activiteiten van het dagelijkse
leven.
Onze chauffeurs geven minimale begeleiding, zoals het helpen bij
in- en uitstappen van het voertuig.

Voor wie?
Personen die verplaatsingsproblemen hebben omwille van
ouderdom, ziekte, fysieke of mentale problemen.
Voor sommige gebruikers geldt een inkomensgrens van maximaal
twee maal het leefloon.

Hoe aanvragen?
Neem contact op met het loket.
Indien u in aanmerking komt zal een medewerker bij u thuis langskomen om het sociaal verslag
op te maken.
Bij positief advies wordt u het recht op het gebruik van het minder mobielen vervoer toegekend.
Een rit kan maximum 2 maanden en ten minste 2 werkdagen op voorhand aangevraagd worden.

Kosten?
Een rit kost € 0.50 per kilometer (voor rolstoelgebruikers) of € 0.66 per kilometer voor andere
gebruikers.
Per rit wordt steeds minimum 5 kilometer aangerekend.
U kunt zich gratis laten vergezellen door 1 begeleider.
Voor vervoer van en naar onze dienstencentra geldt een voordeeltarief van € 0.33 per begonnen
km. Er geldt geen minimum aantal km.
U ontvangt een maandelijkse factuur voor het aantal gereden kilometers.

Contact nemen
OCMW Halle
Auguste Demaeghtlaan 38
1500 Halle
Open: werkdagen van 08.45 tot 12.00 en van
13.00 tot 16.15 (namiddag enkel na afspraak)
Telefoon: (02) 361 16 16
Fax: (02) 361 23 60
E-mail:info@ocmwhalle.be
www.ocmwhalle.be
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