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Heeft u problemen met reizen met het openbaar vervoer?
Durft u nog niet zelfstandig te reizen, of kunt u het nog niet? Dan kan een OV-coach u het
reizen met het openbaar vervoer leren. De OV-coach kan helpen bij het volgende:
het onthouden van de route
omgaan met prikkels en angst onderweg
omgaan met onverwachte situaties en fysieke moeilijkheden
vertrouwd raken met het OV
De inzet van de OV-coach is gratis. U betaalt alleen de eigen OV-kosten.
Misschien heeft u recht op Wmo-vervoer. Wmo-vervoer is er voor mensen met een beperking.
Het Wmo-vervoer brengt u van deur tot deur binnen een gebied van 25 km rondom uw huis.
Voor het gebruik van het Wmo-vervoer betaalt u per rit zelf een bijdrage. De kosten zijn
gebaseerd op het tarief van het openbaar vervoer. Om gebruik te kunnen maken van het
Wmo-vervoer heeft u een indicatie nodig en een vervoerspas. Bel of mail met Zorgadviespunt
(ZAP) voor het aanvragen van een indicatie. Geef aan waarom u een vervoerspas nodig heeft
en of u wel of niet alleen kunt reizen. Als u tijdens het vervoer een begeleider nodig heeft, dan
mag deze altijd gratis meerijden.
Lees ook de folder over Wmo-vervoer.
Folder Wmo-vervoer Amstelland
www.admin.sduconnect.nl/wmo-vervoer-amstelland
Zorgadviespunt Ouder-Amstel (ZAP)
Telefonisch bereikbaar: 9.00 – 10.30 uur.

Inloopspreekuur:
dinsdag van 11.00 – 12.00 uur
locatie: gemeentehuis, Ouderkerk aan de Amstel
donderdag 11.00 – 12.00 uur
locatie: Dorpshuis, Duivendrecht
020 496 21 21
zorgadviespunt@ouder-amstel.nl
www.ouder-amstel.nl/zorgadviespunt
OV-coach
020 3084 500 (gratis)
ov-coach@mee-az.nl
www.ov-coach.nl

Wilt u zelfstandig blijven reizen met een eigen
vervoermiddel?
Kijk of u uw eigen vervoermiddel (zoals een auto of een fiets) kunt aanpassen voordat u iets
nieuws koopt. Op de Hulpmiddelenwijzer van Vilans ziet u wat er mogelijk is.
Is het aanpassen van een normaal vervoermiddel niet genoeg? Misschien is een ander
vervoermiddel beter voor u. Bijvoorbeeld een scootmobiel, een elektrische fiets of een
rolstoelgeschikte auto.
Bent u 75 jaar of ouder en rijdt u auto? Dan moet u bij uw rijbewijsverlenging gekeurd worden.
Kijk op de website van het CBR voor meer informatie.
Komt u er niet uit? Vraag familieleden, vrienden of buren om hulp. Of misschien zijn er
vrijwilligers die u kunnen helpen. Lukt dit niet? Informeer bij het Zorgadviespunt naar
alternatieve mogelijkheden.
Zorgadviespunt Ouder-Amstel (ZAP)
Telefonisch bereikbaar: 9.00 – 10.30 uur.
Inloopspreekuur:
dinsdag van 11.00 – 12.00 uur
locatie: gemeentehuis, Ouderkerk aan de Amstel
donderdag 11.00 – 12.00 uur
locatie: Dorpshuis, Duivendrecht

020 496 21 21
zorgadviespunt@ouder-amstel.nl
www.ouder-amstel.nl/zorgadviespunt
CBR - rijbewijskeuring
0900 02 10
www.cbr.nl | Rijbewijs bij 75 of ouder
Hulpmiddelenwijzer - vervoer
www.hulpmiddelenwijzer.nl/vervoer

Heeft u een beperking waardoor u problemen heeft met
het afleggen van grotere afstanden (meer dan 800 meter)?
Misschien kunt u uw auto laten aanpassen. Of zelf een hulpmiddel aanschaffen zoals een
elektrische fiets of rollator. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact
op met het Zorgadviespunt (ZAP).
Zorgadviespunt Ouder-Amstel (ZAP)
Telefonisch bereikbaar: 9.00 – 10.30 uur.
Inloopspreekuur:
dinsdag van 11.00 – 12.00 uur
locatie: gemeentehuis, Ouderkerk aan de Amstel
donderdag 11.00 – 12.00 uur
locatie: Dorpshuis, Duivendrecht
020 496 21 21
zorgadviespunt@ouder-amstel.nl
www.ouder-amstel.nl/zorgadviespunt

Betreft het vervoer verder dan 25 kilometer van uw
woonadres?
Maak dan gebruik van de speciale taxi van Valys. Kijk op de website of u in aanmerking komt
voor een Valyspas.
U kunt de Valyspas online bestellen via de website Pasaanvraag. Vult u liever een formulier
op papier in? Bestel dan het aanvraagformulier op de website van Valys.

Voor de aanvraag heeft u nodig:
een recente pasfoto
een (digitale) kopie van uw identiteitsbewijs
een bewijs dat u recht heeft op een Valyspas
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 Ouder-Amstel is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Ouder-Amstel in
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