Vervoersmogelijkheden
Inleiding
In de Hoeksche Waard zijn er verschillende vervoersmogelijkheden.
Het Openbaar Vervoer wordt als eerste mogelijkheid aanbevolen omdat u
hiermee de meeste vrijheid hebt. Als dat voor u geen mogelijkheid is, zijn
er alternatieven zoals Buurtbussen 711 en 712, Vervoer Lokaal (alleen in
Oud-Beijerland), Wielewaal/Dorpsshuttle, Valys, ANWB AutoMaatje
Hoeksche Waard, Rolstoelbus Alerimus, Rolstoelbus Zonnebloem, de taxi
of ziekenvervoer. Onderstaand de mogelijkheden op een rij.

Openbaar Vervoer
Tussen en in de verschillende kernen is het openbaar vervoer-netwerk
zo goed mogelijk geïntegreerd.
Oud-Beijerland
Het kan het voorkomen dat bepaalde buslijnen in de spits andere routes
rijden dan daarbuiten en rijden schoollijnen alleen aan het begin en eind
van de dag.
Wat:
Connexxion buslijnen 170, 171 en 172 (sneldiensten naar
Rotterdam), buslijnen 662, 663, 664, 666, 667, 668 en 669
zijn scholierenlijnen en rijden op beperkte tijden, buslijnen
160 en 163 zijn streeklijnen (bus 163 rijdt naar het
Maasstad ziekenhuis).
Waar:
In en buiten Oud-Beijerland.
Buslijnen in Oud-Beijerland vanuit de verschillende wijken:
Zeeheldenwijk en Centrum Zuid (Midden):
160, 170, 711, 712
Oosterse Gorzenwijk, Centrum Noord (Noord):
160, 163, 171, 172
Poortwijk (Oost):
160, 163, 170, 171, 172, 712
Spui-Oeverwijk, Zoomwijk (West):
163, 170, 171, 172
Zuidwijk, Croonenbrughwijk (Zuid):
171, 172, 711,712
Numansdorp/Klaaswaal
Wat:
Connexxion buslijnen 174 en 264 sneldiensten naar
Rotterdam), buslijnen 664 en 669 zijn scholierenlijnen en
rijden op beperkte tijden, buslijnen 164 en 194 zijn
streeklijnen. Vanaf halte Molendijk/A29 rijdt een bus
rechtstreeks naar het Zuidplein.
Waar:
In en buiten Numansdorp.
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Strijen
Wat:

Waar:
Strijensas
Wat:
Waar:

Connexxion buslijn 177 is een sneldienst met een verbinding
naar Dordrecht en Rotterdam, buslijnen 667 is een
scholierenlijn en rijdt op beperkte tijden, buslijnen 167, 185,
197, 585 en 587 zijn streeklijnen. Vanaf halte
Molendijk/A29 rijdt een bus rechtstreeks naar het Zuidplein .
In en buiten Strijen.

Buslijnen 185, 197, 585 en 587 zijn streeklijnen vanuit
Strijensas en hebben veelal een verbinding naar Strijen of
’s-Gravendeel.
Strijensas.

Algemene OV info
Wie:
Wanneer:

Nodig:
Kosten:
Informatie:

Voor iedereen die de bus in en uit kan stappen.
● Zie de bustijden op de informatieborden bij de halte.
● Zie de Lijnfolder.
● Kijk op
www.9292.nl waar u een reis van deur tot deur
kunt plannen.
OV-chipkaart. Vergeet niet in en uit te checken. Als u geen
OV-chipkaart hebt kunt u ook een kaartje (‘Gemakskaart’)
kopen in de bus bij de chauffeur (alléén pinnen).
OV-prijzen (per gereisde kilometer wordt een bedrag
betaald).
Klantenservice Connexxion  0900 - 266 63 99, bereikbaar
van maandag t/m zaterdag van 08.00 uur tot 19.00 uur.
Om een volledige reis te plannen, buiten de Hoeksche
Waard/Goeree Overflakkee, kunt u bellen met
 0900 – 9292 of zie
www.9292.nl.

OV-chipkaart
De anonieme OV-chipkaart is verkrijgbaar op de volgende locaties:
Oud-Beijerland: Primera in de Beijerse Hof, Jumbo aan het Koninginneplein en
De Man Tabakspeciaalzaak, Oostdijk 35.
Strijen: Boekhandel Schouten, Kerkstraat 33-35.
Geadviseerd wordt een persoonlijke OV-chipkaart te nemen omdat 65-plussers
dan automatisch 34% korting krijgen, automatisch opladen geactiveerd kan
worden en deze kaart vijf jaar geldig is.
Meer informatie over de OV-chipkaart is te vinden op
www.ov-chipkaart.nl of
via de klantenservice  0900 – 09 80 (gebruikelijke belkosten).

Reisadvies
Via
www.connexxion.nl of via de Connexxion App (voor Android en IOS)
is een reisadvies en benodigde buslijnen te vinden. Zoek op straatnaam,
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plaats of station. De klantenservice van Connexxion geeft ook informatie
over de gewenste rit (zie telefoonnummers hierboven).

ANWB AutoMaatje Hoeksche Waard
Wat:

Waar:
Wie:

Wanneer:
Nodig:
Kosten:
Informatie:

Wilt u naar de kapper, op familiebezoek, winkelen in de
buurt of heeft u een afspraak in het ziekenhuis of bij de
fysiotherapeut? Tegen een kleine vergoeding rijden
vrijwilligers uit de buurt u met hun eigen auto. U betaalt de
vergoeding rechtstreeks aan de vrijwilliger.
Eigen keuze en in overleg met Welzijn Hoeksche Waard
(niet in Oud-Beijerland).
Voor inwoners van de Hoeksche Waard die vervoer nodig
hebben. Voorwaarde is dat u niet op een andere manier dan
met deze hulp op de bestemming kan komen. (Met rollator
mogelijk, geen rolstoel).
In overleg.
Niets. U hoeft geen lid van de ANWB te zijn.
Tot 8 km: € 2,50. Vanaf 8 km: € 0,30 per kilometer plus
eventuele parkeer-, tol- en pontkosten.
Heeft u vervoer nodig? Neem dan drie dagen van te voren
contact op met Welzijn Hoeksche Waard  088 – 730 89 of
anwbautomaatje@welzijnhoekschewaard.nl.

Belbus
Wat:
Waar:
Wie:
Wanneer:
Nodig:
Kosten:
Informatie:

Openbaar vervoer.
lijn 585 Strijensas - Mookhoek - ’s-Gravendeel.
lijn 587 Strijen - Strijensas.
Voor iedereen die de bus in en uit kan stappen.
Zaterdag en zondag. Belbussen rijden alleen volgens de
dienstregeling na reservering.
Kaartje kopen bij de chauffeur of OV-chipkaart.
Voor informatie  0900 - 266 63 99
www.connexxion.nl.
Indien u in het weekend gebruik wilt maken van belbus lijn
585 of 587 kunt u telefonisch contact opnemen met  0900
- 040 06 59. U dient de rit minimaal 1 uur van tevoren aan
te vragen.

Buurtbussen 711 en 712
Wat:
Waar:

Openbaar vervoer, kleine bus voor maximaal acht personen.
Gereden door vrijwilligers.
Lijn 711: vaste route tussen Oud-Beijerland en Numansdorp,
Lijn 712: vaste route tussen Zuid-Beijerland en Oud-Beijerland.
De buurtbus komt op plekken waar geen ander openbaar
vervoer komt. Als u op de route uw hand opsteekt, buiten
de bebouwde kom, stopt de bus en kunt u instappen.
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Wie:
Wanneer:
Nodig:
Kosten:
Informatie:

Voor iedereen die de bus in en uit kan stappen (deze bus
heeft een lage instap).
Vaste dienstregeling.
Kaartje kopen bij de chauffeur of OV-chipkaart.
Voor de buurtbussen zijn enkele reizen verkrijgbaar. Ook
betalen met de OV-chipkaart is mogelijk.
65-Plussers reizen automatisch met leeftijdskorting.
De dienstregeling wordt door Connexxion verzorgd.
Klantenservice Connexxion  0900 - 266 63 99, bereikbaar
van maandag t/m zaterdag van 08.00 uur tot 19.00 uur.

Deur-Halte taxi
Wat:

Waar:
Wie:

Wanneer:
Nodig:
Kosten:
Informatie:

De Deur-Halte taxi brengt u van uw huisadres naar de
dichtstbijzijnde overstaphalte en terug waar u vervolgens
kunt overstappen op het reguliere OV.
De overstaphaltes zijn:
• ‘s Gravendeel, Weegje
• Heinenoord, Busstation
• Klaaswaal, Rijksstraatweg
• Maasdam, Lageweg
• Nieuw-Beijerland, Buitenom
• Numansdorp, Viaduct A29
• Oud-Beijerland, Poortwijk;
• Strijen, Julianastraat
Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee.
Uitsluitend voor mensen in de regio Hoeksche
Waard/Goeree-Overflakkee die buiten de woonkernen
wonen en waar de afstand tot een reguliere Openbaar
Vervoer-halte meer dan 500 meter is.
Werkdagen: 06.00 – 23.00 uur / Zaterdag: 07.30 – 23.00
uur / Zon- en feestdagen: 09.00 – 23.00 uur.
U kunt betalen aan de chauffeur van de taxi met pin of
contant. Betalen met chipkaart hier niet mogelijk.
De kosten bedragen € 2,- per zone.
De Deur-Halte taxi moet minimaal een uur van te voren
besteld worden via  0900-040 06 59. Voor meer
informatie zie
Connexxion.nl.

Rolstoelbus Alerimus
Wat:
Waar:
Wie:
Wanneer:
Nodig:

Rolstoelvervoer. Gereden door vrijwilligers.
Binnen de regio, in overleg met Alerimus.
Inwoners uit de Hoeksche Waard die gebruik maken van een
rolstoel.
In overleg met Alerimus en afhankelijk van beschikbaarheid
van de bus en vrijwilliger.
Niets.
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Kosten:
Informatie:

€ 0,50 per kilometer (u betaalt ook voor de kilometers dat
de bus leeg terugrijdt).
Receptie van Alerimus:  0186 - 65 96 59.

Rolstoelbus Zonnebloem
Wat:
Waar:
Wie:
Wanneer:
Nodig:
Kosten:
Informatie:

Een comfortabele rolstoelauto (huur). Een (vrijwillige)
chauffeur is eventueel beschikbaar.
Eigen keuze.
Voor mensen die gebruikmaken van een rolstoel of
scootmobiel.
In overleg.
Zonnebloemautopas (eenmalige administratiekosten € 10,00).
€ 40,00 per dag.
www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto.

Taxi
Wat:
Waar:
Wie:
Nodig:
Kosten:
Informatie:

Professioneel vervoer.
Afhankelijk van de vraag.
Verschillende aanbieders, bijvoorbeeld Taxi Hoeksewaard,
Taxi Oud-Beijerland.
Niets.
Marktprijzen.
Taxi Hoeksewaard:  0186 - 62 22 22 of  0186 - 61 22 22.
Taxi Oud-Beijerland:  0186 - 61 78 43.

Valys
Wat:

Waar:
Wie:

Wanneer:
Nodig:
Kosten:
Informatie:

Vervoer buiten de regio voor mensen die een
mobiliteitsbeperking hebben.
Voor bezoek aan familie of vrienden of een dagje op stap
met de kleinkinderen.
Als u verder reist dan 5 OV-zones of 25 kilometer vanaf uw
woonadres (u wordt van deur tot deur gebracht).
U komt in aanmerking voor Valys als u één van de volgende
documenten heeft:
• een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer
• een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmorolstoel of -scootmobiel
• een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente
• een OV-Begeleiderskaart. U mag gratis een begeleider
meenemen.
Zeven dagen per week van 06.00 tot 01.00 uur.
Valyspas (aanvraagformulier Valys, kosten € 6,80).
€ 0,20 per kilometer. U krijgt een kilometerbudget van 700
km per jaar.
Valys Klantenservice  0900 – 9630 van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
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Of via het contactformulier:
www.valys.nl/contact/contactformulier.
www.valys.nl. De informatiefolder is bij Valys verkrijgbaar.

Vervoer lokaal
Wat:
Waar:
Wie:
Wanneer:
Nodig:
Kosten:
Informatie:

(Gezamenlijk) vervoer van deur tot deur.
In Oud-Beijerland.
65-plussers.
Zeven dagen per week van 09.00 – 22.00 uur.
Minimaal 65 jaar zijn en een geldig identiteitsbewijs kunnen
tonen.
Vervoersbewijzen worden in sets van vier stuks verkocht
(€ 7,50).
De verkooppunten zijn verdeeld over Oud-Beijerland:
zie
https://taxihoeksewaard.nl/docs/folder-vervoerlokaal.pdf.
U kunt Vervoer Lokaal bestellen bij taxi Hoeksewaard:
 0186 – 61 77 77. Informatiefolder bij de gemeente
verkrijgbaar.

Wielewaal/Dorpsshuttle
Wat:

Waar:

Wie:

Nodig:

Kosten:

Met de Wielewaal, een elektrische auto, kunnen inwoners
binnen een bepaalde kern van A naar B worden vervoerd. U
wordt op afspraak thuis opgehaald en teruggebracht.
Heel makkelijk voor een boodschap, bezoek aan de kapper
of verjaardagbezoekje. Zie voor meer informatie:
www.dewielewaalhw.nl.
De kernen Strijen en ’s-Gravendeel.
N.B. per september 2021 ook in Puttershoek en Maasdam.
(informatie bij Linda van der Wal  06 – 82 84 84 67 of
linda.vanderwal@welzijnhw.nl)
Alle inwoners alsmede de leden van:
• Zorgcoöperatie de Striensche
• Vrienden van de Hoge Weide
• Ouderenbond Strijen (OBS)
• Protestant-Christelijke Ouderenbond (PCOB) Strijen of
’s-Gravendeel
• Algemene Seniorenbond s’-Gravendeel
• Bewoners van Zorgwaard locaties is ’s-Gravendeel
Voor niet-leden: alleen in ’s-Gravendeel kan een
strippenkaart voor 10 retourritten worden gekocht.
Verkrijgbaar op woensdagmiddag tussen 14.00 -16.00 uur
op het kantoor van de SGO, Weegje 1b, ’s-Gravendeel.
Gratis voor bovenstaande leden;
Voor niet-leden: 10-strippenkaart € 17,50.
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Informatie:

Rit afspreken in: Strijen  06-24 55 39 58 en in
’s-Gravendeel  06-11 22 34 96.

Ziekenvervoer
Wat:
Waar:
Wie:
Wanneer:
Nodig:
Kosten:
Informatie:

Vervoer van en naar behandelend artsen.
Naar de plaats waar uw behandelend arts zit.
Voor mensen die daarvoor verzekerd zijn.
Als u naar uw behandelend arts moet.
Verklaring van behandelend arts.
Afhankelijk van de verzekering die u heeft afgesloten.
Informeer bij uw Zorgverzekeraar naar de
mogelijkheden binnen uw verzekering.

Vergoeding ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer
De verzekeraar vergoedt alleen ziekenvervoer per auto, taxi of openbaar
vervoer als u:
➢ nierdialyses in een instelling krijgt;
➢ oncologische behandelingen krijgt met chemotherapie, of
radiotherapie of immunotherapie;
➢ zich alleen per rolstoel kunt verplaatsen;
➢ zich alleen met begeleiding kunt verplaatsen omdat u slecht ziet;
➢ gebruikmaakt van vervoer van en naar consulten, onderzoek en
controles die nodig zijn voor de oncologische behandelingen,
nierdialyses en vergelijkbare situaties die onder de
hardheidsclausule vallen;
➢ gebruik maakt van vervoer van en naar consulten, onderzoek en
controles die samenhangen met de behandeling;
➢ bent aangewezen op dagbehandeling die in een groep wordt
verleend en die onderdeel is van een zorgprogramma bij
geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP).
Zorgverzekeraars kunnen uitzonderingen maken. Dit staat bekend als de
hardheidsclausule.
Eigen bijdrage en eigen risico bij ziekenvervoer per auto of
openbaar vervoer
Er geldt in 2021 een eigen bijdrage van € 109. Daarnaast geldt het eigen
risico.

Signalerend Huisbezoek gemeente Hoeksche Waard  14 0186 / 088 – 647 36 47
De inf ormatie in deze f older is zorgvuldig samengesteld en gecontroleerd in juli 2021,
maar wij kunnen niet instaan voor eventuele f outen en onvolledigheden.
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