
Wat?

De Minder Mobielen Centrale is een dienst waar-
bij vrijwilligers vervoer voorzien voor mensen die 
zich moeilijk kunnen verplaatsen. De vrijwilligers 
gebruiken hun eigen wagen en krijgen daarvoor 
een kilometervergoeding.

Voor wie?

1. Je woont of verblijft in Heist-op-den-Berg of 
Berlaar.  

2. Je hebt een beperkt inkomen (= een inkomen 
dat lager is dan tweemaal het bedrag van het 
leefloon). 

3. Je bent 75 jaar of ouder.  

4. Je kan geen beroep doen op het openbaar 
vervoer, familie of kennissen, een eigen 
wagen of fiets.

Hoe lid worden?

Neem contact op, telefonisch (015 23 87 78) 
of via e-mail (mmc@heist-op-den-berg.be).
Een medewerker zal een afspraak met je maken 
voor meer uitleg en om alles in orde te 
brengen.

Kostprijs?

• Lidgeld 

Het lidgeld bedraagt 12 euro per jaar. Als je 
na 1 juli lid wordt, betaal je 6 euro.
Wanneer meerdere personen uit hetzelfde 
gezin behoren, mag het totale lidgeld niet 
meer zijn dan 18 euro.

• Kilometervergoeding 

Na een rit betaal je cash aan de chauffeur 
een vergoeding per gereden kilometer. 

• Koffievergoeding 

Wanneer de chauffeur moet wachten, wordt 
vanaf een wachttijd van één uur een vergoe-
ding van 2,50 euro per begonnen uur aange-
rekend.

Je moet naar de dokter?
Je moet naar de kapper?
Je wil boodschappen doen?
Je hebt geen vervoer?

Ben je jonger dan 75 jaar? Je kan enkel een 
beroep doen op de Minder Mobielen Centrale 
wanneer er sprake is van ziekte, revalidatie of 
handicap. Alle andere voorwaarden om in aan-
merking te komen blijven ook gelden.

Opgelet: de Minder Mobielen Centrale doet geen 
rolwagenvervoer. Daarvoor verwijzen we door 
naar de dienst aangepast vervoer: 
Rolkar Rivierenland, 03 843 39 12.



Wil je meer informatie 
over onze diensten of 

wil je een aanvraag doen?

Neem dan contact op 
met onze medewerkers. 

Minder Mobielen Centrale 
Heist-op-den-Berg & Berlaar

Stationsstraat 2
2220 Heist-op-den-Berg

015 23 87 78 
mmc@heist-op-den-berg.be

Openingsuren 

Maandag van 9 tot 11 uur
Dinsdag van 9 tot 11 uur

Donderdag van 9 tot 11 uur
Vrijdag van 9 tot 11 uur

Hoe een rit aanvragen?

Je moet een rit minstens twee werkdagen op 
voorhand aanvragen.

Je kan een rit aanvragen:
        - online: www.heist-op-den-berg.be
          (leven en wonen - mobiliteit)
        - per telefoon: bel tijdens de openingsuren  
          op het nummer 015 23 87 78.
        - per mail: mail naar 
          mmc@heist-op-den-berg.be

Een medewerker zoekt een chauffeur voor het 
gevraagde traject. Als er geen chauffeur beschik-
baar is, word je terug gecontacteerd.

Je betaalt cash rechtstreeks aan de chauffeur na 
de rit.

Minder Mobielen Centrale
Heist-op-den-Berg & Berlaar


