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W-Mobiel
Het OCMW beschikt over een voertuig met rolstoellift. Het voertuig kreeg de naam W-mobiel. De W staat voor even Weg, Welzijn en Wheel
chair. Rolstoelgebonden personen uit Hechtel-Eksel kunnen gebruik maken van de W-mobiel.
Er bestaan twee systemen:
 Met chauffeur geregeld door de Minder Mobiele Centrale (MMC)
 Ter beschikkingstelling (je zoekt zelf een chauffeur)

Voorwaarden
 Inwoner van Hechtel-Eksel
 Met chauffeur geregeld door de MMC
de gebruiker moet zich aansluiten bij de MMC en een lidgeld betalen door middel van een afspraak te maken bij de seniorendienst.
 Ter beschikkingstelling (je zoekt zelf een chauffeur):
de chauffeur van de gebruiker beschikt over een geldig rijbewijs.

Procedure
 Met chauffeur geregeld door de MMC
de gebruiker moet zich aansluiten bij de MMC en een lidgeld betalen.
 Ter beschikkingstelling (je zoekt zelf een chauffeur)
De gebruiker maakt een reservatie via het onthaal van het OCMW en betaalt een
waarborg
voor
het voertuig
in gebruik
wordthet
genomen.
Beperk
je dat
contacten.
Kom
alleen naar
gemeentehuis wanneer dit écht nodig is. Maak dan een afspraak, kom alleen en kom op tijd.

Zo kunnen we de social distancing en hygiënemaatregelen garanderen en gaan we samen veilig vooruit.

Maak een afspraak (https://wb-hechteleksel.be.qmatic.cloud/qmaticwebbooking/index.html#/preselect/services/b2c92757d8a9f8295f7878fd4a191b0bf70b6d8c90e9d2f155d5fe98073a40d6)

Bent u minder mobiel, of wenst u een huisbezoek, neem dan telefonisch contact op.

 Contactinformatie
Seniorendienst (/seniorendienst-2)
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel

 011 89 12 12
 seniorendienst@ocmwhechtel-eksel.be (mailto:seniorendienst@ocmwhechtel-eksel.be)
Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Lees m

Alle informatie (/seniorendienst-2)



Documenten

Reglement gebruiker W-mobiel (68 KB)
(/Reglement_gebruiker_W_mobiel.pdf)

Reglement ter beschikkingstelling (224 KB)
(/Reglement_ter_beschikkingstelling.pdf)
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