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Hoofdstuk 1   

Openbaar vervoer en andere vervoersvoorzieningen 
 
Informatie OV 
De informatie over reizen met het Openbaar Vervoer, dus voor trein, bus, tram, metro en boot 
kunt u vinden op 9292.nl 

Toegankelijkheid OV 
Op 9292.nl kunt u tevens onder het hoofdje Toegankelijkheid (www.9292.nl - Extra - 
Toegankelijkheid) de informatie vinden hoe te handelen als u door uw beperking hulp nodig heeft, 
zoals assistentie gehandicapten bij de NS. 
 
Toegankelijkheid OV-haltes 
De meeste Brabantse bussen hebben een verlaagde instap. In de bus zijn zitplaatsen 
gereserveerd voor mensen die slecht ter been zijn. Voor rolstoelen is er een speciale opstelplaats 
in de bus met gordel en verlaagde stopknop. Bushaltes kunnen verschillen in toegankelijkheid.  
 
De haltescan is een handige website www.haltescan.nl die van de meeste OV-haltes in Nederland 
aangeeft hoe toegankelijk deze zijn. 

OV-begeleiderskaart 
Op de website van Argounaut.nl (www.argonaut.nl/regeling-ov-begeleiderskaart/) vindt u een 
stappenplan/stroomschema, hoe en wanneer u in aanmerking komt voor een OV-begeleiderskaart.  
 
Taxbus De Kempen  
Taxbus is in de betrokken gemeenten, vervoer van deur tot deur voor mensen met een Wmo-
vervoersindicatie en daarnaast in de gemeente Bladel ook voor ouderen. Op internet onder 
www.taxbus.nl - De Kempen en per telefoon 0800-0231820 kun je informatie vinden om van deze 
voorziening gebruik te maken. 

Valys, bovenregionaal vervoer 
Valys is voor reizigers met mobiliteitsbeperking. Om in aanmerking te kunnen komen voor een 
Valys pas zie de website van Valys (www.valys.nl). 
 
Schiphol 
Hulp op Schiphol, www.schiphol.nl/nl/ 
Heb je extra hulp nodig, dan staan onderaan de pagina een verwijzing hoe je deze informatie kunt 
zien. 
 
Voorwaarden rolstoel en scootmobiel in OV  
 
Rolstoel 
Een rolstoel mag mee als deze aan de volgende voorwaarden voldoet: 
- Maximaal: 120 cm lang, 70 cm breed en 107 cm hoog (Europese richtlijnen) 
- Gezamenlijk gewicht rolstoel en passagier: niet meer dan 250 kilo 
- Rolstoelen met een verbrandingsmotor zijn niet toegestaan. 
 
Voldoet je rolstoel niet aan de norm, dan is de Regio- en Deeltaxi (www.bravo.info/regiovervoer) 
een goed alternatief. 
 
Scootmobiel 
Een scootmobiel is niet toegestaan.  

https://9292.nl/extra/toegankelijkheid
https://9292.nl/extra/toegankelijkheid
https://www.haltescan.nl/
https://argonaut.nl/regeling-ov-begeleiderskaart/
http://www.taxbus.nl/
https://www.valys.nl/wat-is-valys/valys-basis/hoe-vraag-ik-een-pas-aan
https://www.schiphol.nl/nl/
https://www.bravo.info/regiovervoer
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Eersel voor Elkaar 
Op de website www.eerselvoorelkaar.nl kun je je aanmelden voor een zorgvraag, dan wel als 
zorgverlener. De landelijke website is www.nlvoorelkaar.nl. 
 
SVHE 
De Stichting Vrijwilliger Hulpdienst Eersel (SVHE) zorgt voor meer dan vervoer (zie www.svhe.nl) 
in het kerkdorp Eersel. U kunt deze hulpdienst bereiken door het zenden van een email naar 
info@svhe.nl of telefonisch onder nummer 0497-519969 van maandag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 13.00 uur. 
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