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Buurtbus
Bij reizen met de buurtbus kan alleen gebruik worden gemaakt van in de bus
verkrijgbare vervoersbiljetten. Voor 65 plussers en kinderen van 4 t/m 11
jaar geldt een gereduceerd tarief. Kinderen jonger dan 4 jaar zijn gratis. U
kunt pinnen in de bus!
De buurtbus Bergen wordt in stand gehouden door een vereniging van
vrijwilligers. De dienstregeling is o.a. verkrijgbaar in één van onze
wijksteunpunten.
Valys
Valys is bedoeld voor sociaal recreatieve uitstapjes op bovenregionale
afstanden. Bovenregionaal betekent dat de bestemming of het vertrekpunt
van de reis op meer dan vijf openbaar vervoerzones van uw woonadres ligt.
In Bergen bestaat voor de korte afstanden een lokaal vervoerssysteem
(bijvoorbeeld Regiotaxi).
Valys is bedoeld voor het sociaal recreatieve vervoer van mensen met een
vervoershandicap buiten de regio.
Als pashouder kunt u jaarlijks van 700 kilometer reizen à € 0,20 per
kilometer. Valys-pashouders die onmogelijk met de trein kunnen reizen
kunnen een hoogpersoonlijk kilometerbudget aanvragen. Met dit budget
kunnen zij maximaal 2250 km reizen voor dit lage tarief.
In de Valys folders zit een aanvraagformulier (deze zijn ook te verkrijgen op
de wijksteunpunten). Met dit formulier vraagt u een Valys-pas aan voor
taxivervoer buiten uw regio.
Hiervoor hebt u een indicatiedocument nodig, bijvoorbeeld een WMOvervoersindicatie of een gehandicaptenparkeerkaart. Hiervan dient u een
kopie bij te voegen evenals een kopie van uw identiteitsbewijs. Informatie:
www.valys.nl, telefoon: 0900-96 30
Regio Taxi
De Regio Taxi is er voor inwoners van de gemeenten Alkmaar, Bergen,
Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest, die geen gebruik
kunnen maken van eigen vervoersmogelijkheden of het reguliere openbaar
vervoer. Vanaf 1 april heeft u geen vervoerspas meer nodig.
De regiotaxi is voor al uw vragen en het bestellen van ritten te bereiken op
één telefoonnummer: 0900- 88 78 (€ 0,10/ min)
Of via de website www.regiotaxinoordkennemerland.nl
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WonenPlus/vervoer
Als u niet in staat bent om gebruik te maken van het openbaar vervoer of de
regiotaxi, kunt u gebruik maken van het WonenPlus vervoer. Dit is mogelijk
in een omtrek van ca. 10 kilometer van de gemeente Bergen. Indien gewenst
kunnen vrijwilligers u begeleiden tijdens bv. een bezoek of afspraak in het
ziekenhuis. Vervoer is mogelijk alleen tijdens werkdagen van 8.30 – 18.30
uur. Om gebruik te maken van het vervoer van
WonenPlus kunt u een “strippenkaart” aanschaffen bij één van de
wijksteunpunten of bij uw WonenPlus chauffeur.
De kaart kost € 15,-, u kunt er 60 kilometer mee reizen: 50 km à € 0,30 per
kilometer plus 10 kilometer gratis. Indien u meer wilt weten over de
vervoersdienst, dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers
op de wijksteunpunten.
MAXMobiel Egmond
Vervoer van deur tot deur. Boodschappen doen, naar de fysiotherapeut, een
ijsje eten of lekker naar het strand? Dat kan met de MaxMobiel.
De MaxMobiel is een kleine elektrische auto met een makkelijke hoge instap.
Hij wordt bestuurd door een vrijwilliger, er kan 1 persoon mee en er is
ruimte voor een rollator of rolstoel.
Rijtijden: maandag tot en met vrijdag van 9.30 uur – 16.30 uur.
Om een rit te reserveren of voor informatie belt u met 06-83329632
Rolstoelbus BES
De rolstoelbus is er voor iedereen die van een rolstoel gebruik moet maken.
Ook wanneer men slecht ter been is kan men vervoer aanvragen. De
rolstoelbus zorgt dan voor een rolstoel. Als men slechts tijdelijk
rolstoelgebruiker is kan de rolstoelbus ook voor vervoer zorgen. De
rolstoelbus rijdt 7 dagen per week van 9.00 - 21.00 uur. Ook buiten deze
tijden is in een aantal gevallen vervoer mogelijk.
Bereikbaar tijdens werkdagen van 9.00-17.00 uur,
tel. 06-12745263.
Na 17.00 uur krijgt u een telefoonbeantwoorder.
Voor dringende gevallen in het weekend is de telefoon doorgeschakeld.
Kosten: Voor elke km wordt € 0,50, gerekend vanaf het kantoor van de
rolstoelbus via het afhaaladres naar de bestemming en daarna weer terug
naar het kantoor. Voor informatie: www.rolstoelbusbes.nl
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Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op met één van medewerkers op de
wijksteunpunten van Stichting Welzijn Bergen.
Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bereikbaar op:
Wijksteunpunt Bergen: T 072 - 582 14 50
Binnenhof 9-11, 1861 JW Bergen
Wijksteunpunt Egmond: T 072 - 506 52 04
Hanswijk 1B, 1934 CP Egmond a/d Hoef
Wijksteunpunt Schoorl: T 072 - 509 52 67
De Sanderij 7, 1871 ER Schoorl
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