
Met de steun van:

contactgegevens

 014 585 575
elke werkdag  
van   9.00 uur tot 12.00 uur 
van 13.00 uur tot 16.00 uur

 mobiliteitspuntkempen@iok.be

proefproject vanaf 1 februari 2013



Voor elke vervoersvraag
een oplossing op maat
Tijdens het contact met de medewerker kan u meedelen welke ver-
voersvraag u heeft en toelichten welke mogelijkheden of beperkingen 
dit met zich meebrengt.

Hiermee gaat de medewerker aan de slag. De medewerker zoekt 
voor u uit welke oplossing er kan zijn voor uw vervoersvraag. Daar-
voor zal het Mobiliteitspunt Kempen samenwerken met alle partners 
uit de regio zoals het openbaar vervoer (trein, bus, belbus), vervoers-
aanbieders met aangepaste busjes en wagens (diensten aangepast 
vervoer, taxibedrijven), lokale besturen (handicars, mindermobielen-
centrales), mutualiteiten enz.

Hierdoor krijgt het Mobiliteitspunt Kempen een volledig overzicht van 
het aanbod van aangepast vervoer in uw regio en worden knelpunten 
duidelijk.

Proefproject
Het proefproject komt tot stand met de medewerking van Vlaamse 
overheid, het provinciebestuur van Antwerpen, Enter (het Vlaams 
Expertisecentrum Toegankelijkheid) en Welzijnszorg Kempen.

Het Mobiliteitspunt Kempen krijgt door haar dienstverlening een goed 
beeld van de noden en leemtes in de Kempen op vlak van aangepast 
en toegankelijk vervoer. Bovendien zal zij in samenwerking met de 
partners uit de regio streven naar een optimaliseren van deze dienst-
verlening. Daarnaast rapporteert het Mobiliteitspunt Kempen haar 
bevindingen aan de Vlaamse overheid, zodat zij hiermee rekening kan 
houden bij de ontwikkeling van het beleid rond aangepast vervoer.

trein belbus taxibus DaV ziekenwagen hanDicar MMc

Voor elke persoon met een 
mobiliteitsbeperking in de Kempen 
Heeft u door een handicap, ziekte of  
ouderdom problemen om vervoer 
te vinden en woont u in Arendonk, 
Baarle-Hertog, Balen, Beerse,  
Dessel, Geel, Grobbendonk,  
Herentals, Herenthout, Herselt, 
Hoogstraten, Hulshout, Kasterlee, 
Laakdal, Lille, Meerhout, Merks-
plas, Mol, Olen, Oud-Turnhout, 
Ravels, Retie, Rijkevorsel, Turnhout,  
Vorselaar, Vosselaar of Westerlo?

Dan kan u vanaf 1 februari 2013  
terecht bij het Mobiliteitspunt  
Kempen. 

Vragen over mobiliteit
Telefoneer naar het nummer 014 585 575 of mail naar 
mobiliteitspuntkempen@iok.be met uw concrete vraag.

Dit kan een algemene vraag zijn over het aanbod van aangepast 
vervoer in uw streek of gemeente, of een concrete vervoersvraag voor 
een bezoek aan familie of vrienden, het bijwonen van een voorstelling 
of sportactiviteit, marktbezoek, revalidatie, doktersbezoek,…

Een medewerker van het Mobiliteitspunt Kempen maakt u vervolgens 
wegwijs in het aanbod van aangepast vervoer of adviseert u het  
gepaste vervoer op maat.


