Vervoersmogelijkheden in de gemeente Cuijk – een overzicht
DE REGIOTAXI NOORDOOST-BRABANT
Regiotaxi Noordoost-Brabant is vervoer van deur tot deur, van en naar een OV-knooppunt of een halte van
het OV. De Regiotaxi is toegankelijk voor iedereen die zelfstandig of met begeleiding kan reizen. Meer
info: https://www.regiotaxinoordoostbrabant.nl/

Benodigdheden: OV-regiotaxipas of een WMO-vervoerspas.
OV-Regiotaxipas vraagt u aan via de Servicepunt Regiotaxi: tel. 0412 – 685999 of via de website:
www.regiotaxi.nl Regiotaxi Noordoost Brabant is voor iedereen.

WMO-Regiotaxipas aanvragen:
Bij het gemeentehuis kun je een aanvraag indienen voor een WMO-voorziening ‘het zich lokaal verplaatsen
per vervoermiddel’. Dit is een maatwerkvoorziening, die aangevraagd wordt bij het WMO-loket van de
gemeente. Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld, waarbij de vervoersbehoeftes, de mobiliteit en de
persoonlijke situatie in kaart gebracht wordt. Als de WMO-voorziening is goedgekeurd, kunt u via de
gemeente de WMO-Regiotaxipas verkrijgen. Binnen 3 tot 5 werkdagen wordt de pas per post (gratis)
thuisbezorgd.
Reserveren: online reserveren op
www.regiotaxinoordoostbrabant.nl of
telefonisch op 0900-8294467. De receptioniste
vraagt hierbij altijd naar: pasnummer en/of
naam, het vertrekadres en bestemmingsadres,
de vertrek dag, tijd en aankomsttijd en of er
ook een terugrit gereserveerd moet worden.
Wanneer reserveren: reserveert u met
gewenste vertrektijd dan belt u minimaal 1
uur voor de gewenste ophaaltijd. Reserveert u
met gegarandeerde aankomsttijd dan belt u 2
uur voor de gewenste aankomsttijd.
Kosten:

Opstaptarief

Tarief per kilometer

WMO-vervoerspas
OV-kaart

€ 0,89
€ 3,05

€ 0,18 per km
€ 0,46 per km
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Voorwaarden:
-

Met Regiotaxi kan er binnen de regio gereisd worden, zolang het vertrek- of bestemmingspunt binnen
het reisgebied van Noordoost-Brabant ligt (zie figuur 1).
Met de Regiotaxi kun je per rit maximaal 25 km reizen. Als je meer wilt reizen, kun je de rit bestellen bij
Valys (zie volgende pagina).

Begeleider: Als het een OV-begeleider is, mag de begeleider met u meereizen. De OV-Begeleiderskaart
moet digitaal gekoppeld worden aan uw Regiotaxipas. Dit kan door contact op te nemen met de Regiotaxi.
De OV-begeleiderskaart kunt u aangevraagd bij de NS.
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DE OV-BEGELEIDERSPAS
Met een OV-Begeleiderskaart (openbaar vervoer-begeleiderskaart) kan iemand met een handicap gratis
een begeleider mee laten reizen in het openbaar vervoer.
De kaart gebruiken







Je kunt de OV-Begeleiderskaart gebruiken in de trein, bus, tram en metro, maar niet in de deeltaxi.
Hij is ook geldig op sommige veerdiensten en in de Benelux.
Heb je een visuele handicap? Dan mag je begeleider bovendien gratis meereizen naar diverse
Europese landen. Je moet je eigen kaartje wel in Nederland kopen.
De kaart is minimaal een jaar geldig.
Je hoeft niet altijd dezelfde begeleider mee te nemen.
Het maximum is één begeleider per reis.
De begeleider moet minstens 12 jaar oud zijn.

Reizigers met visuele beperking
Voor reizigers met een visuele beperking en een OV-Begeleiderskaart is er een speciaal abonnement voor
de OV-chipkaart: het Viziers-abonnement. Je betaalt dan een vast bedrag per maand voor het reizen met
de bus, metro en tram (niet in de trein). Meer informatie vind je op de website OV-chipkaart.nl.
Voorwaarden voor het reizen
Jij én je begeleider moeten minstens 12 jaar oud zijn. Je maakt de hele reis gezamenlijk. Je reist zelf met
een geldig vervoerbewijs, want de OV-Begeleiderskaart geldt als vervoerbewijs voor je begeleider. Je
begeleider mag de rolstoelbrug niet bedienen, dat mag alléén een bevoegde reis - assistent doen.
Hoe regel ik dit?
Om een OV-Begeleiderskaart aan te vragen, belt u met Argonaut: 030-2354661.
Een onafhankelijke keuringsarts beoordeelt of je in aanmerking komt voor een OV-Begeleiderskaart.
Meer informatie
Op de website van de Nederlandse Spoorwegen (NS): https://www.ns.nl/reisinformatie/reizen-met-eenfunctiebeperking/ov-begeleiderskaart.html
Op de website van Argonaut: https://www.argonaut.nl/home
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VALYS
Valys is voor sociaal-recreatieve uitstapjes buiten de
regio, voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Voor
afstanden onder de 25 km is er de Regiotaxi NoordoostBrabant en voor afstanden boven de 25km is er Valys. Je
hebt drie verschillende pakketten:
1. Valys Basis: met de taxi van deur tot deur
2. Valys Begeleid: met de taxi en trein van deur tot deur met volledige begeleiding. Dit is voor mensen die
ook met de trein willen en kunnen reizen. Een Valys Reis assistent helpt van de taxi naar de trein (en
omgekeerd). In de trein maak je gebruik van een Valys Reismaatje. Dit is een soort telefoon waarmee
altijd bekend is waar je bent en hoe je contact op kan nemen met Valys voor hulp. In- en uitstappen
met begeleiding is mogelijk op 31 treinstations in Nederland (zie figuur 2).
3. Valys Vrij: zelfstandig reizen van deur tot deur met taxi en trein. Dit kan op alle treinstations, als je
assistentie nodig hebt met in- en uitstappen, kan dit alleen op de 31 treinstations (zie figuur 2). Je kunt
de reis online of telefonisch boeken en ontvangt de reisinformatie per mail of via de site. Je kunt
zelfstandig overstappen en reizen.
Valyspas: Je komt in aanmerking voor een Valyspas als je een van de volgende documenten hebt: bewijs
voor WMO-vervoer, recht op een WMO rolstoel/scootmobiel, een gehandicaptenparkeerkaart, OVbegeleiderskaart of een verklaring van de gemeente. Voor de aanvraag moet je contact opnemen met
Valys via 0900 – 9630 of via de website www.valys.nl.
Kosten: als Valys-pashouder krijg je jaarlijks een persoonlijk kilometerbudget (pkb), dit betekent dat je
een beperkt aantal kilometers mag reizen per jaar. Hiermee kun je voor € 0,20 per km reizen. Bij Valys
begeleidt en Valys vrij komen hier de reguliere treinkosten bij.
Begeleider: Je mag bij de reizen met Valys een gratis begeleider meenemen. Er kunnen ook nog maximaal
2 personen mee tegen hetzelfde tarief van € 0,20 per km en de gewone treinkosten.
Reserveren: Tel. 0900 – 9630 (elke werkdag van 09:00 tot 17:00) of online via www.valys.nl .
-

Als je uiterlijk de dag voor vertrek voor 21:00uur een taxi reserveert zijn er geen reserveringskosten.
Daarna kost het € 3, - per ritreservering.
Valys Vrij en Valys Basis kun je reserveren tot 1 uur voor vertrek.
Valys Begeleid moet je uiterlijk de dag voor vertrek, voor 21:00 reserveren.

Meer info: https://www.valys.nl/
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VRIJWILLIGE HULPDIENST GEMEENTE CUIJK
De vrijwillige hulpdienst Cuijk biedt vervoer van deur tot
deur in de gemeente Cuijk, Land van Cuijk en naar
Nijmegen. Op aanvraag en in overleg is vervoer buiten deze
regio mogelijk. Vrijwilligers vervoeren en begeleiden
mensen die niet kunnen steunen op mensen uit hun
netwerk. Het gaat vooral om vervoer naar het ziekenhuis,
huisarts, tandarts, de fysiotherapeut etc.
In het algemeen wacht de chauffeur tot de behandeling
resp. afspraak klaar is. Als de wachttijd te lang is dan moet
het dubbele tarief betaald worden omdat het traject dan
4 keer (twee keer heen en terug) afgelegd moet worden.
De vrijwillige hulpdienst doet geen boodschappen.
Contact: 0485 – 336939 (werkdagen tussen 09:30 en 11:30).
Stichting Vrijwillige Hulpdienst, Zwaanstraat 7, 5421BP Cuijk
Kosten: heen- en terugreis, contant te betalen
bij de chauffeur

Binnen Cuijk en Haps
Cuijk naar Boxmeer
Cuijk naar Nijmegen
Haps naar Boxmeer
Haps naar Nijmegen
Vervoer buiten deze
regio’s

€ 3 euro
€ 7,50
€ 9 euro
€ 6,50
€ 11 euro
€ 0,30 per km

VERVOERSDIENST SWOC
Vervoer voor ouderen boven de 60 jaar van en
naar activiteiten van de Stichting Welzijn
Ouderen Cuijk (SOWC) of van de plaatselijke KBO-afdeling. De oudere wordt met de auto van de vrijwilliger
opgehaald en naar een activiteit gebracht en na afloop weer opgehaald. (meer info:
http://www.swocuijk.nl/ )
Contact: tel. 0485 – 574440 (maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 17:00 uur) of online via
www.swocuijk.nl. Er wordt hier gekeken of u voldoet aan de voorwaarde. De SWOC benadert een
chauffeur (vrijwilliger) om een rit af te spreken. De SWOC laat weten wie de chauffeur is.
Kosten: er kan een 10-strippenkaart gekocht worden bij de Stichting Welzijn Ouderen Cuijk. De kosten
voor een 10-strippenkaart: € 25 euro. De chauffeur tekent per rit retour 1 strip af.
Voorwaarden:
-

Er is alleen sprake van vervoer van en naar activiteiten van de SWOC en de KBO, als je er niet
zelfstandig naar toe komt komen.
Mocht er vervoer nodig zijn naar anderen plekken zoals de huisarts, ziekenhuis of familiebezoek, dan
kan er gebruik gemaakt worden van de Vrijwillige Huldienst gemeente Cuijk (zie voorgaande pagina).
De ritten komen met de regelmaat van activiteiten terug. Bijv. wekelijks, 2-wekelijks of 1 keer per
maand.
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OPENBAAR VERVOER VANUIT CUIJK
Treinen:
1. Trein richting Nijmegen: de treinen rijden om het kwartier naar Nijmegen vanaf spoor 1. Deze gaan op
07 over, 22 over, 37 en 52 vanaf Cuijk Station. Dit is een stoptrein die stopt in Mook-Molenhoek,
Nijmegen Heyendaal en Nijmegen Centraal Station.
2. Trein richting Roermond/Venlo: De treinen rijden om het kwartier naar Roermond vanaf spoor 2. Deze
gaan op 07 over, 22 over, 37 en 52 vanaf Cuijk Station. Dit is een stoptrein die stopt in Boxmeer,
Vierlingsbeek, Venray, Blerick, Venlo, Tegelen, Reuver, Swalmen en Roermond.
Bussen:
1. Buslijn 91: de bus rijdt langs de volgende
dorpen: Uden – Volkel – Odiliapeel – Mill – Sint
Hubert – Haps – Cuijk en andersom. Deze bus
rijdt een keer in het uur om 42 vanaf Cuijk
station.
2. Buslijn 92: de bus rijdt langs de volgende
dorpen: Grave – Escharen – Langenboom – Mill
– Sint Hubert – Haps – Cuijk – Sint Agatha –
Oeffelt – Gennep en andersom.
a. Buslijn 92 richting Gennep: rijdt een keer in het uur om 43 vanaf Cuijk Station.
b. Buslijn 92 richting Grave: rijdt een keer in het uur om 16 over vanaf Cuijk Station.
3. Buurtbus 238: de bus rijdt langs de volgende dorpen: Grave – Escharen – Gassel – Beers – Cuijk – Sint
Agatha – Oeffelt – Beugen – Boxmeer en andersom. Deze bus rijdt niet s avonds en in het weekend.
a. Buurtbus 238 richting Boxmeer: rijdt een keer in het uur om 16 over vanaf Cuijk Station.
b. Buurtbus 238 richting Grave: rijdt een keer in het uur om 18 over vanaf Cuijk Station.
4. Buurtbus 638: de bus rijdt langs de volgende dorpen: Cuijk – Beers – Gassel – Escharen – Grave. Dit is
een buurtbus aangepast op de schooltijden van het Merletcollege in Cuijk. Hierom rijdt de bus alleen in
de ochtendspits naar Cuijk (07:48) en alleen in de middagspits naar Grave (16:30). De rest van de tijd
rijdt deze niet.

Adres Station Cuijk: Stationsplein 2, 5431CE Cuijk
Reis plannen: gebruik hiervoor www.9292.nl.
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VIANEN & SINT AGATHA
Er is veel discussie vanuit Arriva (de maatschappij van de treinen en de bussen) over de buslijn (buurtbus
238) die nu over Vianen en Sint Agatha moet omrijden terwijl er relatief weinig mensen opstappen. Dat is
de reden dat de buurtbus (buurtbus 238) in deze dorpen bij de eerst volgende wijziging van de
dienstregeling zal worden afgeschaft. Beide dorpen proberen nu alternatieven met vrijwilligers op te
starten voor als de buurtbus niet meer door de dorpen kan komen:
-

Vianen: ‘neem me mee’ door vrijwilligers voor de dorpsgenoten. Dit moet ook nog opgestart worden.
Contact: tel. 0485-313540

-

Sint Agatha: georganiseer door vrijwilligers voor de dorpsgenoten. Verder konden ze nog niks zeggen.
Contact: tel. 06-42634775

TAXI BEDRIJVEN CUIJK
1. Taxi van Dijk: Cuijk, 0485-337000, http://www.taxivandijk.nl/home/, 06:00-01:30
2. Taxi Sanders vof: Weurt/Nijmegen, 024-3444444, https://taxinijmegen.nl/, 24uur bereikbaar
3. Albers Taxi: Druten/Beuningen, 0487-515151, http://schiksenmegens.nl/
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IK WIL VERVOER
„Ik wil vervoer“ is een informatieve website met informatie over lokale vervoersmogelijkheden. Ook de
gemeente Cuijk is bij deze website aangesloten. Men moet de postcode van de gemeente intypen en komt
dan op de website van de gemeente Cuijk.
De website ikwilvervoer.nl is in 2015 ontstaan op initiatief van Regiotaxi Noordoost-Brabant in
samenwerking met GoAbout. Inmiddels is de website uitgegroeid tot een gebruiksvriendelijke digitale vorm
om direct een rit van A naar B te plannen. U heeft direct toegang tot de planner van GoAbout en daarnaast
vindt u op gemeentelijk niveau alle lokale mobiliteitsvormen die er zijn.
Meer info: https://www.ikwilvervoer.nl/

MET DE OV-FIETS
De OV-fiets is een gezonde en snelle manier om uw
uiteindelijke bestemming te bereiken. Op bijna 300 locaties
kunt u met uw OV-fietsabonnement maximaal 2 fietsen huren.
Denk hierbij aan stations, bus- of metrohaltes, in enkele
stadscentra en bij P+R terreinen.
Kosten: € 3,85 per OV-fiets per 24 uur.
De fietsen staan in een bewaakte of onbewaakte stalling of in een door u zelf te bedienen fietskluis of
fietscarrousel. Zodat u op elk moment van de dag toegang heeft tot een fiets en uw reis kunt vervolgen.
Meer info: https://www.ns.nl/deur-tot-deur/ov-fiets
Bij het station in Cuijk kunt u een OV-fiets huren 24 uur per dag.
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