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Minder Mobielen Centrale
Je bent hulpbehoevend en kan voor vervoer geen beroep doen op familie, vrienden, buren of het
openbaar vervoer?
Dan kan je gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale van het OCMW van Hechtel-Eksel.
De Minder Mobielen centrale van het OCMW bestaat enkel dankzij de inzet van vrijwillige
chauffeurs. Deze vrijwilligers vervoeren je naar je bestemming en zetten je thuis weer af tegen
een minimumvergoeding.
Je kan gebruik maken van de MMC voor:
Vervoer naar het ziekenhuis
Vervoer naar de dokter, tandarts, opticien, orthopedist, oogarts, kinesist,...
Vervoer naar apotheker
...
De MMC is GEEN boodschappendienst.
Je kan een rit aanvragen via:
- telefoon: 011/89 12 12
- e-mail: mmc@hechtel-eksel.be
- de onthaalbalie van het sociaal huis tijdens de openingsuren.
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