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Heeft u een beperking waardoor u problemen heeft met
het afleggen van grotere afstanden (meer dan 800 meter)?
Misschien kunt u uw bestaande auto of fiets laten aanpassen. Of heeft u bijvoorbeeld een
scootmobiel, rollator of een rolstoel nodig. Voor advies kunt u terecht bij de gemeente.
Hebt u bijvoorbeeld een rollator of een rolstoel nodig? Ga langs bij een thuiszorgwinkel,
bijvoorbeeld van Omring. U kunt ook contact opnemen met het wijkteam. Vul het formulier in
op de website. Een medewerker neemt contact op met u op.
Omringwinkel
Zuiderweg 21
1741 NA Schagen
0900 520 67 06
info@omring.nl
www.omring.nl/omringwinkels
Wijkteam Hollands Kroon - contactformulier
www.hollandskroon.nl/contactformulier-wijkteam
Wijkteam Schagen - contactformulier
0224 21 04 00
www.wijkteam-schagen.nl/contactformulier
Zorgoutlet
www.zorgoutlet.nl

Leent u een vervoermiddel van de gemeente?

De gemeente beslist welk vervoermiddel dat wordt. De gemeente betaalt ook de verzekering
en zorgt voor het onderhoud. Neem voor meer informatie contact op met het wijkteam van uw
gemeente. Vul het formulier in op de website. Een medewerker neemt dan contact met u op.
Wijkteam Hollands Kroon - contactformulier
www.hollandskroon.nl/contactformulier-wijkteam
Wijkteam Schagen - contactformulier
0224 21 04 00
www.wijkteam-schagen.nl/contactformulier

Wilt u weten hoe het zit met de verzekering en het
onderhoud van uw vervoermiddel?
Neem contact op met de leverancier van uw vervoermiddel.
Hulpmiddelencentrum
De Langeloop 16-20
1742 PB Schagen
0224 55 24 43
www.hulpmiddelencentrum.nl

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente?
Dan moet u uw vervoermiddel terugbrengen naar de gemeente.
Dan moet uw vervoermiddel bijna altijd terug naar de gemeente. Gaat het om een aangepast
vervoermiddel? Dan mag het misschien mee naar de nieuwe gemeente.

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) voor de
aanschaf van een vervoermiddel?
Dan koopt u het vervoermiddel zelf. U bent ook verantwoordelijk voor het onderhoud, de
reparatie en verzekering ervan. Zorg wel dat uw vervoermiddel aan de eisen van de
gemeente voldoet.
Let op: de vervoersvoorziening blijft altijd eigendom van de gemeente.

Is er iets aan de hand of zijn er klachten?

Neem contact op met de firma die uw vervoermiddel geleverd heeft.

Hulpwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeenten Schagen en Hollands Kroon in
samenwerking met vele instellingen en organisaties.
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