Dienstencentrum
De Kouter
Word jij onze nieuwe vrijwilliger?
Ben jij sociaal en kom je graag onder de
mensen?
Help je graag mee aan een leuk concept?
Rolstoelvervoer is mogelijk

De doelstelling van
MMC
De dienst vrijwilligersvervoer is een
vervoerssysteem voor mensen die om één
of andere reden geen gebruik kunnen
maken van het openbaar vervoer.
Concreet gaat het om het vervoer
van bejaarden, mindervaliden en zieken
naar de dokter, naar vrienden en naar het
ziekenhuis.

Wil je graag werken in een fijne en
familiale sfeer?
Kom dan zeker eens langs met jouw
eventuele vragen!

Sara Aguas (Diensthoofd)
E Sara.aguas@alken.be

Medewerkers MMC
E kouter@alken.be

De vrijwilligers ontvangen voor hun
onkosten een vergoeding.

De chauffeur en inzittenden zijn
automatisch verzekerd indien de regeling
via het OCMW gebeurt.

Minder Mobiel
Centrale
(MMC)
Op zoek naar vervoer?
Wij helpen jou het huis uit!

Dorpsrestaurants, ... een
deksels goed idee!
DIENSTENCENTRUM
DE KOUTER
Papenakkerstraat 5
Alken-Centrum
T 011 59 06 70
www.alken.be/dekouter

Samen eten is leuker dan
alleen!

De aanvraag voor vervoer doe je minstens
2 werkdagen vóór de rit bij het OCMWDienstencentrum. Het is niet toegelaten
om een rit rechtstreeks aan te vragen bij de
chauffeur. Het vervoer is dan niet
verzekerd.
Busje komt zo …
Nog eventjes geduld want het busje komt zo

Vervoer met
personenwagen

Het tarief bedraagt € 0,35 per km
chauffeur van € 6,20 per rit.

De vrijwillige chauffeurs staan
voor jou klaar!
De chauffeur krijgt een vergoeding van
€ 0,35 per km. Deze kilometervergoeding
begint te tellen vanaf het vertrek bij zijn
woonplaats en eindigt bij zijn thuiskomst.
De gebruiker betaalt de eventuele
parkeertickets.
De chauffeur wordt betaald bij het einde
van de rit. De gebruiker krijgt een afschrift
van het aantal kilometers en de hieraan
verbonden onkosten. Het dubbel wordt
door de chauffeur aan het OCMW bezorgd
ter controle.
Gebruikers kunnen enkel naar de
aangevraagde bestemming gebracht
worden. Tijdens de rit kunnen er dus geen
extra bestemmingen aan de chauffeur
gevraagd worden (=niet verzekerd).

Vervoer met het busje

of een vergoeding voor de

Belangrijk!!
Geef bij iedere aanvraag de opmerkingen
waar we rekening bij moeten houden door!
Vb. Rolstoel of rollator

Het OCMW heeft ook een minibus met
rolstoellift ter beschikking voor
rolstoelgebruikers van Alken.
Deze bus kan tijdens bepaalde uren
ingezet worden voor
mindermobielenvervoer.
De gebruiker betaalt eventuele
parkeertickets.
De rekening van het busvervoer wordt niet
rechtstreeks aan de chauffeur betaald. Het
OCMW stuurt een factuur naar de
gebruiker.
Het busje wordt, wanneer het niet gebruikt
wordt voor OCMW-activiteiten of
dienstverlening, aan Alkense verenigingen
van senioren, zieken, mindervaliden of
achtergestelde groepen verhuurd voor
occasionele activiteiten. Het busje wordt
steeds uitgeleend met een beschikbare
vrijwillige chauffeur van het OCMW. Enkel
het busje huren is niet mogelijk.

