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Inventarisatie van aanwezige vervoersmogelijkheden in Sterksel
Trein- en/of busdiensten zijn in of via Sterksel niet aanwezig.
Buurtbus
Buurtbussen rijden volgens een vaste route op vaste tijden. Langs de route die de buurtbus rijdt, kunt
u op elke gewenste plaats in- en uitstappen, mits de verkeerssituatie dit toelaat. Door het opsteken
van uw hand maakt u aan de chauffeur kenbaar dat u in wilt stappen. Bij het uitstappen geeft u tijdig
aan de chauffeur aan waar u wilt uitstap[pen. Het is niet noodzakelijk om van een halte gebruik te
maken. De chauffeur kan echter niet van de vastgestelde route afwijken. De buurtbusdienstregeling
wordt gereden in opdracht van Hermes door vrijwilligers van de buurtbusvereniging.
Alle hierboven bedoelde buslijnen die ons dorp Sterksel aandoen staan vermeld in een handzaam
boekwerkje, verkrijgbaar in onze plaatselijke Dorpswinkel Attent. Via internet zijn ook alle
dienstregelingen raadpleegbaar www.buurtbus.nl
Sterksel is opgenomen in de lijn Weert – Heeze v.v. Tussen 9.00 uur ’s-Morgens en de namiddag
18.00 uur wordt Sterksel minimaal elk uur met de buurtbus aangedaan. Voor de juiste tijden: zie
uitgave 2014 van de dienstregelingen Hermes of internet.
Meer informatie?
Lijn 455: voor meer informatie over deze buurtbuslijn kunt u terecht bij Hermes Klantenservice 0800
0222277 (gratis) of op www.buurtbus455.nl
Lijn 458: voor meer informatie over deze buurtbuslijn kunt eveneens terecht bij Hermes Klantenservice
(0800 0222277 (gratis) of bij de buurtbusvereniging (mevr. Van Kuijk): tel. 0495 595254, of mail
buurtbus.smh@live.nl

Taxbus: vervoer voor ouderen en mensen met een beperking
Taxbus is vervoer van deur tot deur voor mensen met een beperking en voor ouderen.
Met Taxbus reist u op een eenvoudige manier binnen de regio naar bijvoorbeeld familie, het
winkelcentrum of naar het station. Een avondje uit is ook mogelijk: Taxbus brengt u comfortabel naar
uw bestemming, haalt u weer op en brengt u weer veilig thuis. Door gebruik te maken van Taxbus
reist u zelfstandig overal naar toe, maar iemand meenemen mag ook.
U kunt op elk gewenst moment gebruikmaken van Taxbus. Taxbus staat 7 dagen per week van 06.00
uur 's morgens tot 01.30 uur 's nachts voor u klaar. Wij halen u bij de voordeur op met een taxi of
taxbus en brengen u zonder overstap naar uw bestemming.
Taxbus werkt net iets anders dan een gewone taxi. Zo mag Taxbus 15 minuten eerder of later dan het
afgesproken tijdstip bij u aankomen en kan tijdens de rit een stukje worden omgereden om andere

reizigers (waarmee u een stukje van de rit de Taxbus deelt) op te halen of weg te brengen. Dat maakt
Taxbus voordeliger dan de gewone taxi!
Taxbus is een initiatief van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en de betrokken gemeenten
en wordt uitgevoerd door Regiotaxi De Vallei B.V.
Wanneer bestaat er recht?
Een deelnemerspas van het collectief vraagafhankelijk vervoer (Taxbus) kan verkregen worden op
grond van twee verschillende regelingen met de daarbij geldende criteria.
De regelingen zijn de zogenaamde ouderenpas en de deelnemerspas op grond van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Ouderenpas
U kunt in aanmerking komen voor de ouderenpas indien u inkomen heeft uit AOW. Daarnaast mag u
een klein pensioen hebben.

Taxbuspas op grond van de Wmo
U kunt in aanmerking komen voor een Taxbuspas op grond van de Wmo indien u aantoonbare
beperkingen ondervindt bij het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en deze beperkingen het
gebruik en bereiken van het openbaar vervoer voor u onmogelijk maken.
Reizen met Taxbus voor rechthebbenden
Indien er op grond van bovenstaande regelingen recht bestaat op een deelnemerspas kunt u reizen
met Taxbus. De pas wordt gratis aan u verstrekt.
U kunt met Taxbus reizen tussen 06.00 uur 's ochtends en 01.30 uur 's nachts, 7 dagen per week
Op de vervoerpas staat uw naam. Iedere pas is bovendien voorzien van een nummer. U kunt
hulpmiddelen meenemen in de Taxbus zoals een rolstoel, scootmobiel of rollator.
De tariefprijs voor de ouderenpas bedraagt € 1,10 voor het opstaptarief en € 1,10 per gereisde zone.
De tariefprijs voor de Taxbuspas op grond van de Wmo bedraagt € 0,55 voor het opstaptarief en €
0,55 per gereisde zone tot maximaal 6 zones.
Het jaarlijks aantal strippen voor deelname aan het Collectief vraagafhankelijk vervoer is niet
gemaximeerd. Het maximaal aantal gesubsidieerde strippen per enkele rit bedraagt zes.
U kunt voor afstanden verder dan zes zones ook gebruik maken van Taxbus. Dan betaalt u echter
vanaf zes zones het commerciële tarief van € 7,85 per zone.
Reizen met Taxbus zonder pas
Indien u op grond van bovenstaande regelingen niet in aanmerking komt voor een deelnemerspas
kunt u wel reizen met Taxbus.
U kunt dan een rit boeken bij Taxbus en betaalt dan het commerciële tarief van € 7,85 per zone.
Wel dient opgemerkt te worden dat reeds eerder gereserveerde ritten voor wel rechthebbenden
voorrang hebben en derhalve een rit .

Om een rit te boeken kunt bellen naar Taxbus op telefoonnummer 0800 - 0234 795.
Zonekaart
Vanaf het woonadres mag de rit maximaal 6 zones bedragen voor pashouders van de gemeente
Heeze-Leende. Verder reizen mag ook, maar alleen tegen het duurdere commerciële tarief.
Het totaal aantal zones dat u reist, kunt u met onderstaand kaartje eenvoudig uitrekenen. Ziet u op de
kaart uw vertrekpunt en bestemming? Tel dan het kortste aantal zones in één lijn. Uw vertrekpunt is
de eerste zone en uw bestemming de laatste. Door het aantal reiszones en het opstaptarief bij elkaar
op te tellen, kunt u de prijs van uw rit bepalen. De zones van Taxbus zijn dezelfde als die van
openbaar busvervoer.
Valys
Reist u regelmatig verder dan zes zones informeer dan naar de mogelijkheden van Valys.
Met Valys reist u in heel Nederland van deur tot deur tegen openbaarvervoertarief. Indien nodig wordt
hulp geboden bij het in- en uitstappen. Om met Valys te kunnen reizen, heeft u een Valys-pas nodig.
Deze pas kunt u aanvragen via het telefoonnummer 0900-9630, of via internet op www.valys.nl. Het
aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij het Loket maatschappelijke ondersteuning in het
gemeentehuis. U dient met het aanvraagformulier, een kopie van deze beschikking, een kopie van uw
identiteitsbewijs en een pasfoto mee te sturen. De Valys-pas kost éénmalig € 6,80.
Hulpdienst St. Maarten
Vervoer via Hulpdienst St. Maarten
De Hulpdienst biedt hulp in verschillende situaties, vooral wanneer anderen geen hulp kunnen bieden.
Bijvoorbeeld:
- boodschappen doen
- begeleiden naar ziekenhuis, arts, kerkhof of ….
- mee winkelen
- doorverwijzen en eventueel meegaan naar (professionele) organisaties
Als er onkosten zijn, dan worden deze vooraf met u besproken.
Vervoerskosten worden in rekening gebracht: in Heeze kost een rit € 1,-- enkele reis.
Naar het St. Annaziekenhuis € 2,-- enkele reis, een retour € 4,-- + parkeerkosten.
De bedragen voor overige bestemmingen in de regio zijn in verhouding. Bij telefonische afspraak voor
vervoer wordt altijd verteld wat de kosten zullen zijn
Als u een pasje hebt voor de taxbus, dan kunt u daar gebruik van maken en komt u normaal
gesproken niet in aanmerking voor ritten met onze vrijwilligers.
Coördinatoren Hulpdienst: Ank Eichhorn tel. 040 226 2134 en Mieke van de Groenendaal, tel. 040 226
4050. Bij voorkeur bellen tussen 17.00 en 19.00 uur.

