Hulpmiddelen, verplaatsen buitenshuis.

Omschrijving
Bent u ziek, heeft u een handicap of bent u op leeftijd? En heeft uw moeite zich in uw buurt
en in de regio te verplaatsen? Dan kan een vervoersvoorziening een uitkomst bieden.
De gemeente helpt u bij het zoeken van een geschikte oplossing. We kijken daarbij eerst
naar openbare voorzieningen, zoals het gebruik van de bus en de trein. Ook kijken we eerst
naar voorzieningen die u zelf kunt aanschaffen, zoals een fiets met een hulpmotor.

Voor wie is een vervoersvoorziening bedoeld
De gemeente verstrekt vervoersvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). U kunt in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening, als er
sprake is van de volgende zaken:
- U woont in Etten-Leur of Zundert
- U kunt zich vanwege ziekte, handicap of ouderdom niet meer goed verplaatsen in uw
leefomgeving en in de regio.
- Familie, vrienden en mantelzorgers kunnen u hier niet (voldoende) mee helpen.
- Voorliggende voorzieningen helpen u ook niet (voldoende).
- Uw klachten zijn van langdurige aard (minimaal 6 maanden).
Herkent u zich in alle genoemde zaken? Neemt u dan contact op met het loket elz. De Wmoconsulent zal met u nagaan of een vervoersvoorziening de meest passende oplossing voor u
is.
Gebruikt u de vervoersvoorziening vooral voor uw werk of uw opleiding? Dan kunt u terecht
bij het UWV. Daar kunt u een vergoeding aanvragen voor aanpassingen en hulpmiddelen die
voor uw ziekte of handicap nodig zijn om uw werk te kunnen doen of uw opleiding te kunnen
volgen.
Om (speciaal) basis- of voortgezet onderwijs te bereiken, is leerlingenvervoer voorliggend op
de Wmo. Zie voor regelgeving het product Leerlingenvervoer.

Indicatie nodig
Ja, er is een indicatie nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Criteria:
U heeft aantoonbare beperkingen door ziekte of gebrek. U kunt zich vanwege ziekte,
handicap of ouderdom niet meer goed verplaatsen in uw leefomgeving en in de regio.
De indicatiecriteria zijn vastgelegd in de gemeentelijke verordening Wet maatschappelijke
ondersteuning.

Aanvraagprocedure
Of een vervoersvoorziening in het kader van de Wmo voor u nodig is, is afhankelijk van uw
vervoersbehoefte en vervoersmogelijkheden.
Als u zich gemeld heeft bij het Wmo-loket van de gemeente, zoekt een consulent van de
gemeente eerst samen met u naar de mogelijkheden om zelf oplossingen te realiseren.
Mensen in de omgeving (familieleden, vrienden) kunnen en willen vaak ondersteuning
bieden en u op de plaats van bestemming brengen of ophalen. Is dit niet het geval, dan
wordt er gekeken naar de voorzieningen die algemeen gebruikelijk en voorliggend zijn.
Zeker als het beter voor u is om in beweging te blijven, wordt een openbare voorziening,
zoals bus en trein, of een voorziening uit de reguliere handel geadviseerd (te denken valt
aan een fiets met trapondersteuning).
Als al deze oplossingen niet geschikt zijn voor u, komt u wellicht in aanmerking voor een
collectieve of individuele voorziening vanuit de Wmo.
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De medewerker van de gemeente bepaalt welke voorziening geschikt is, aan de hand van
het te bereiken resultaat.
- Voor verplaatsingen in de regio zal meestal een pasje voor het collectief vervoer toegekend
worden, eventueel met een specifiek vervoermiddel.
- Bij vervoersdoelen in de woonomgeving wordt vaak een individuele voorziening
geïndiceerd, zoals een scootmobiel of driewielfiets. Aan de hand van een programma van
eisen selecteert een leverancier een geschikte voorziening voor u. Deze voorzienig wordt
meestal in bruikleen aan u verstrekt. Wanneer u het wenst en het programma van eisen laat
het toe, kunt u ook zelf een voorziening aanschaffen middels een Persoonsgebonden
budget.
Persoonsgebonden budget
Het persoonsgebonden budget is een bedrag waarmee u zelf de ondersteuning kunt
inkopen. U kunt dus zelf uw vervoersvoorziening uitzoeken. De gemeente bepaalt waarvoor
u het persoonsgebonden budget krijgt en de hoogte van dit bedrag. Over de besteding
hiervan dient u verantwoording af te leggen. Bij Wmo-loket elz kunt u informatie en
ondersteuning krijgen bij het zoeken naar een geschikte leverancier.
Zorg in natura
De gemeente bepaalt de vervoersvoorziening waarvoor de aanvrager in aanmerking komt.
De aanvrager wordt door de leverancier uitgenodigd voor een passing. Een medewerker
adviseert u hierbij. Belangrijke aandachtspunten zoals gewicht, lengte etc worden
meegenomen in het maken van een juiste keuze. Ook kunt u uitgenodigd worden voor
eventuele rijlessen bij de verstrekking van een scootmobiel.

Eigen bijdrage
Voor Hulpmiddelen verplaatsen buitenshuis geldt inderdaad een eigen bijdrage.
Het CAK berekent hoe hoog uw maximale eigen bijdrage is. U betaalt maximaal € 17,50 per
4 weken.
De rekening voor de eigen bijdrage ontvangt u ook van het CAK.
Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:
Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. In de middag werken wij op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. In de middag werken wij op
afspraak.
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Bezoekadres:

Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.ettenleurdoethetgewoon.nl/wijkteam voor meer informatie over het wijkteam en het
spreekuur in de wijk
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leveranciers
Zorgoutlet Brabant (gebruikte en budgethulpmiddelen)
Adres:
Heksenkruid 1-5
4823 JL Breda
Telefoon:
06-34700208
Email:
zorgoutletbrabant@gmail.com
Website:
www.zorgoutletbrabant.nl
Folders beschikbaar: ja
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.30 uur
Zaterdag 10.00-14.00 uur
Mediplus Hulpmiddelen (ook via Froeling & Partners, de Welborg 2, Zundert)
Adres:
Ettensebaan 27
4813 AH Breda
Telefoon:
076-7115100
Email:
info@medi-plus.nl
Internet:
www.mediplus.nl
Folder beschikbaar: ja
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 9.00-17.30 uur
Zaterdag 10.00-16.00 uur
Nouws tweewielcentrum (scootmobielen)
Adres:
Achtmaalseweg 10
4881 VL Zundert
Telefoon:
076-5973359
Email:
info@nouwstweewielcentrum.nl
Internet:
www.nouwstweewielcentrum.nl
Folder beschikbaar: ja
Openingstijden:
Dinsdag t/m donderdag 08.30-18.00 uur
Vrijdag 08.30-20.00 uur
Zaterdag 08.30-16.00 uur
Ben Hoppenbrouwers Senioren Hulpmiddelen
Adres:
Wildertsedijk 7
4881 ET Zundert
Telefoon:
076-5973351
Email:
info@bhkeukens.nl
Website:
www.bhkeukens.nl
Folders beschikbaar: ja
Openingstijden:
Maandag 13.00-17.30
Dinsdag tot en met vrijdag 9.00-17.30
Zaterdag 09.00-16.30
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Medipoint/Thebe (winkel en uitleen)
Adres:
Kerkwerve 50
4873 CJ Etten-Leur
Telefoon:
088-1020100
Email:
info@medipoint.nl
Internet:
www.medipoint.nl
Folder beschikbaar: ja
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur
Bij technische storingen, reparatie en onderhoudsbeurten:
Voor alle vragen over storingen en reparaties kunt u ons 24 uur per dag, 7 dagen per week
bereiken op:
Service telefoon: 088-1020100
Mobiliteit en Comfort
Adres:
Bisschopsmolenstraat 91
4876 AJ Etten-Leur
Telefoon:
076-5089939
Email:
info@mobiliteitencomfort.nl
Internet:
www.mobiliteitencomfort.nl
Folder beschikbaar: ja
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Zaterdag 9.30-16.00 uur
M’bility
Adres:

Florijnstraat 8A
4879 AH Etten-Leur
Telefoon:
076-7002004
Email:
info@mbility.nl
Internet:
www.mbility.nl
Folder beschikbaar: nee
Openingstijden:
bezoeken alleen op afspraak
Timmers medizorg BV
Adres:
Kade 51
4703 GC Roosendaal
Telefoon:
0165-560609
Email:
info@timmersmedizorg.nl
Internet:
www.timmersmedizorg.nl
Folder beschikbaar: nee
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
Zaterdag 10.00-13.00 uur
Meyra (Breda)
Adres:

Brugsteen 8
4815 PL Breda
Telefoon:
076-5310620
Email:
breda@meyra.nl
Internet:
www.meyra.nl
Folder beschikbaar: nee
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur
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Hulpmiddelen Outlet Shop4u2 (webwinkel)
Adres:
Conweide 15
5591 LR Heeze
Telefoon:
040-2261371
Email:
info@shop4u2.nl
Internet:
www.shop4u2.nl
Folder beschikbaar: nee
Avoord Zundert
Adres:

Bredaseweg 10 (residence De Wissel)
4881 DE Zundert
Telefoon:
076-5326160
Email:
devraagwinkel@avoord.nl
Website:
www.devraagwinkel.nl
Folder beschikbaar: ja
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
Zaterdag 9.00-16.00 uur
Cliënten Service Bureau 0800-2200220
DV Mobility
Adres:

Kruisstraat 92C
5502 JH Velthoven
Telefoon:
06-27119964
Email:
info@dvmobility.nl
Website:
www.dvmobility.nl
Folder beschikbaar: nee
Openingstijden:
uitsluitend op afspraak
Techzorg
Adres:

Akkerstraat 18
4921 KP Made
Telefoon:
0162-222000
06-53276030
Email:
info@techzorg.nl
Internet:
www.techzorg.nl
Folder beschikbaar: ja
Openingstijden:
op afspraak aan huis of bovenstaand adres

Bij het WMO loket zijn folders beschikbaar over het CAK.
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