Vervoersmogelijkheden in Drimmelen

Voor iedereen

Extra mogelijkheden
met voorwaarden

Hier ziet u een overzicht van alle vervoersmogelijkheden in Drimmelen.
Op de achterzijde staat meer informatie over de mogelijkheden.

Drimmelen

Lijn 224

Lijn 122
Lijn 622
122
Lijn

Station

Hooge
Zwaluwe

BRAVOFLEX

Station Lage Zwaluwe
Trein richting Dordrecht
Trein richting Roosendaal
Trein richting Breda

Auto of kleine bus op afroep,
voor iedereen beschikbaar
(ook met rolstoel). BravoFlex
brengt je van een instaphalte
naar een overstappunt

Info: www.ns.nl
0900-9292 ( 0,90 per min)

Geertruidenberg
Raamsdonksveer

Moerdijk

Lage
Zwaluwe

TREIN

Lijn 618

Helkant

Made
Oosterhout

Zevenbergschen
Hoek

Lijn 623
Lijn 852

Lijn 617
Lijn 117

Den Hout
Zevenbergen

BUURTBUS

Lijn 117 Breda-Fijnaart
Lijn 122 Breda-Lage Zwaluwe
Lijn 123 Breda-Raamsdonksveer

Kleine bus voor 8 mensen,
door vrijwilligers bestuurd
Lijn 224	Drimmelen –
Oosterhout

Info: www.9292.nl
0900-9292 ( 0,90 per min)

Schoollijn en nachtlijn

Wagenberg

Extra bussen in de ochtend en
middag rond schooltijden, en op
zaterdagnacht.
Schoollijnen

Wist je dat je me
t
interliner-bus 40
0 in
70 minuten in Ut
recht
bent? Opstappen
kan
in Raamsdonksve
er of
Oosterhout.

Lijn 617 Willemstad-Breda
Lijn 618 Moerdijk-Breda
Lijn 622 Lage Zwaluwe-Breda
Lijn 623 Made-Breda
Lijn 670	Wagenberg-Andel Prinsentuin

Langeweg
Terheijden

Nachtlijn
Lijn 852 Breda-Terheijden-Wagenberg-Made

Check steeds de
meest actuele
ver trektijden

Station Lage Zwaluwe

Breda

Richting Dordrecht
Richting Roosendaal
Richting Breda

Auto of kleine bus van adres
tot adres, soms samen met
anderen.
Info:	www.deeltaxi-westbrabant.nl
088-0761900

Ouderentaxi
Albert Heijn Made
Vervoer per busje van huis
naar Albert Heijn in Made voor
boodschappen
Info: info@albertheijnmade.nl
0162-683590.

VALYS TAXI VERVOER

BUS
Lijn 670
Lijn 123

Info: www.bravo.info/bravoflex
088 – 0761 980

DEELTAXI

Tip: de
mobiliteitsconsulent
biedt een helpende
hand in het openbaar
ver voer. Bel naar
0162-451894.

Taxirit voor langere afstand
(minimaal 25 km vanaf uw
huis) voor mensen met een
mobiliteitsbeperking. Vraag de
voorwaarden op bij Valys. Eén
begeleider mag gratis mee.

Zonnebloemauto

Info: www.valys.nl
0900-9630

Auto huren voor makkelijk
vervoer van rolstoel of
scootmobiel

ANWB AutoMaatje
Vervoer met auto van een
vrijwilliger, van adres tot adres

Info: www.zonnebloem.nl/
zonnebloemauto
088-0016717

Info:	www.swodrimmelen.nl/
automaatje
0162-748739

LEERLINGENVERVOER
Als jouw kind niet zelfstandig naar school kan, dan kom je
in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de
reiskosten of aangepast vervoer. Neem altijd eerst contact
op met de gemeente
Info: www.drimmelen.nl/leerlingenvervoer

ZITTEND ZIEKENVERVOER
In bijzondere gevallen zoals nierdialyse of chemotherapie
vergoedt de zorgverzekering ziekenvervoer. Neem altijd
eerst contact op met je zorgverzekeraar.
Info: www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/
vervoer-zvw

UWV mogelijkheden
Plan je reis van deur tot deur

Advies op maat? Bel het Sociaal loket

Via 9292.nl kun je elke reis in Nederland met het openbaar
vervoer van deur tot deur plannen. Dit kan gemakkelijk en
snel via:
• De website: 9292.nl
• De 9292-app (te downloaden voor smartphone/tablet)
• Telefoonnummer: 0900-9292
Je krijgt dan een actueel reisadvies.

Heb je andere vragen over vervoer? Of wil je een persoonlijk
advies voor vervoer in Drimmelen en daarbuiten? Bel dan
naar het Sociaal loket.

In bijzondere gevallen zoals een ziekte of handicap
vergoedt het UWV reizen naar het werk of school. Neem
altijd eerst contact op met het UWV voor de voorwaarden.

Telefoonnummer Sociaal loket:
140162 (bereikbaar van ma t/m vr)
Of mail naar sociaalloket@drimmelen.nl
Kijk voor meer informatie over deze folder ook op
www.drimmelen.nl/vervoersoverzicht

Uitgave 2021. Deze publicatie werd mede mogelijk gemaakt door
Gemeente Drimmelen, Regio West-Brabant, KBO, SWO Drimmelen en Zet.

Deeltaxi West-Brabant
Wat is het Auto of kleine (rolstoel)bus. Iedereen kan Deeltaxi
en voor wie gebruiken. Mensen met een WMO-indicatie voor vervoer

Bus, schoolllijn en nachtbus

krijgen korting.

Wat is het Diverse bussen binnen en buiten de gemeente
en voor wie Drimmelen, voor iedereen
Waarheen
en
wanneer
Kosten en
betalen

Lijn 117: Breda-Fijnaart | ma t/m za
Lijn 122: B
 reda-Lage Zwaluwe | ma t/m vr
Lijn 123: B
 reda-Raamsdonksveer | ma t/m zo
Kaartje kopen bij de chauffeur (alleen pinnen) of
OV-chipkaart

Er rijden extra buslijnen in de ochtend en middag rond
schooltijden (schoollijnen 617, 618, 622, 623 en 670), en
een extra buslijn op zaterdagnacht (nachtbus 852).

Informatie

www.9292.nl of de app
Telefoon: 0900-9292 (€ 0,90 per minuut)

Waarheen

Van adres naar adres, binnen 25 kilometer van waar je
woont

Wanneer

Alle dagen

Kosten en
betalen

Kosten verschillen per rit, dit is op te vragen voor vertrek
via 088-0761000 of de MijnTaxiApp. Betalen kan in de
taxi contant, met pin of via automatische afschrijving.

Reserveren MijnTaxiApp

Reserveren N.v.t.
Extra

Vervoersmogelijkheden in
gemeente Drimmelen
Gaat u mee?

Internet:	www.deeltaxi-westbrabant.nl/ik-wil-een-ritreserveren/
Telefoon: 088-0761000

Extra

- Reserveer uiterlijk 1 uur van tevoren, maar het liefst
eerder
- Je deelt de taxi soms met anderen, de rit kan daardoor
maximaal een half uur langer duren
- De taxi kan 15 minuten eerder of later komen dan
afgesproken
- Via MijnTaxiApp kan je de aankomsttijd van de taxi
volgen

Informatie

www.deeltaxi-westbrabant.nl
Telefoon klantenservice: 088–0761900

Buurtbus
Wat is het Kleine bus (8 zitplaatsen), voor iedereen beschikbaar
en voor wie
Waarheen

Lijn 224 Drimmelen - Oosterhout

Wanneer

Maandag t/m vrijdag overdag

Kosten en
betalen

Kaartje kopen bij de chauffeur (alleen pinnen) of OVchipkaart

Reserveren N.v.t.
Informatie

www.9292.nl
0900-9292 ( 0,90 per min)

Valys taxivervoer

Vragen?

Wat is het Taxirit voor langere afstand (minimaal 25 km vanaf uw
en voor wie huis) voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Vraag

BravoFlex
Wat is het Auto of kleine bus op afroep, voor iedereen beschikbaar
en voor wie (ook met rolstoel)
Waarheen

Wanneer

Kosten en
betalen

Van deur tot deur, verder dan 25 kilometer van
woonadres

Wanneer

Alle dagen tussen 6:00 uur ’s ochtends tot 1:00 uur ’s nachts.

Kosten en
betalen

€ 0,20 per km. (binnen persoonlijk kilometerbudget).
Betalen via machtiging.

ma t/m vr 19.00-00.00
Za, zo en feestdagen: 09.00-00.00
Alleen in Oud Drimmelen en Blauwe Sluis rijdt het ook
op ma t/m vr tussen 07.00 en 19.00.

Ouderentaxi Albert Heijn Made
Wat is het Vervoer per busje van huis naar Albert Heijn in Made
en voor wie om boodschappen te kunnen doen. Voor ouderen die in
Made wonen.
Wanneer

Vrijdagochtend

Reserveren Bellen met 0900-9630 of via valys.nl.

Kosten en
betalen

Gratis

Extra

Alleen mogelijk met Valyspas. Deze is aan te vragen via
de website.

Reserveren Aanmelden via info@albertheijnmade.nl of telefonisch

Informatie

www.valys.nl
Telefoon: 0900-9630

Informatie

Opstaptarief € 2,48 plus € 0,44 per kilometer.
Betalen via pinnen bij de chauffeur.

Reserveren Via de nieuwe Bravoflex-app (zie appstore).
Informatie

Waarheen

Binnen gemeenten Drimmelen, Moerdijk, Halderberge
en Altena. Je reist vanaf een instaphalte in je buurt
naar een overstappunt (een treinstation of een OVknooppunt).

In Oud Drimmelen en Blauwe Sluis op
ma t/m vr tussen 07.00 en 19.00:
€ 0,99 opstaptarief plus € 0,0175 per kilometer.

Heb je nog vragen? Bel naar het Sociaal loket voor meer
informatie over vervoer in Drimmelen en daarbuiten.

de voorwaarden op bij Valys. Eén begeleider mag gratis
mee.

ANWB AutoMaatje Drimmelen
Wat is het Vervoer met auto van een vrijwilliger, van adres tot
en voor wie adres. Voor mensen die minder mobiel zijn of voor

via 0162-683590.

Telefoon: 0162-683590

Zonnebloemauto
Wat is het Auto huren voor makkelijk vervoer van rolstoel of
en voor wie scootmobiel. Voor mensen in rolstoel of scootmobiel met
Zonnebloem-autopas. Pas aanvragen op de website
(kost één keer € 10,-)

vervoer afhankelijk zijn van anderen.

Of via 088-0761977.

Waarheen

Van adres naar adres, in overleg ook naar adres buiten
de gemeente.

Waarheen

www.bravo.info/bravoflex
088 – 0761 980

Je kunt zelf overal naartoe rijden. De auto’s staan onder
andere in Breda en Dordrecht

Wanneer

Overdag, in overleg met de vrijwilliger ook ’s avonds of
in het weekend.

Wanneer

De hele week beschikbaar

Kosten en
betalen

€ 0,30 per kilometer plus eventuele parkeerkosten.
Betalen aan de vrijwilliger.

Kosten en
betalen

€ 40,- per dag, incl. 100 vrije kilometers, daarna € 0,20
per kilometer. (auto volgetankt inleveren).

Reserveren Minimaal twee werkdagen van tevoren.
Email: automaatje@swodrimmelen.nl
Telefonisch: 0162-748739

Extra

Je moet eerst lid worden (gratis). Gesprek voor
kennismaking gebeurt bij je thuis

Informatie

www.swodrimmelen.nl/automaatje
Telefoon: 0162-748739

Reserveren www.zonnebloemauto.welzorg.nl/link/reserveren
Telefonisch: 088-0016717.

Extra

De besturing van de auto is niet aangepast. Als je
niemand hebt die voor je kan rijden, kun je vragen om
een vrijwillige chauffeur (kostenloos).

Informatie

www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto
Telefoon: 088-0016717

Telefoonnummer Sociaal loket: 140162
(bereikbaar van ma t/m vr)
Of mail naar sociaalloket@drimmelen.nl

Een helpende hand
De mobiliteitsconsulent van SWO Drimmelen biedt een
helpende hand in het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld met
het oefenen van de reis of bij het aanvragen van een
OV-chipkaart of. Bel voor info naar 0162-451894.

