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Februari/maart 2018 

In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

- Rolvoorziening 

- Reizen met een beperking                    

 

 

Rolvoorziening  

Kunt u door ziekte of een beperking niet of moeilijk lopen? En helpt een rollator niet of onvoldoende? Dan 
komt u mogelijk in aanmerking voor een rolvoorziening. 

Welke mogelijkheden zijn er? 

Afhankelijk van uw situatie kan uw rolvoorziening bestaan uit een: 

 Rolstoel 

 Elektrische rolstoel 

 Scootmobiel 

 Handbike 

 Fietsvoorziening 

Aanmelden rolvoorziening 

1. U doet een melding bij het wijkteam of ROGplus. Nieuwe cliënten melden zich bij het wijkteam. 
Bestaande cliënten melden zich direct bij ROGplus; dat kan aan de balie, telefonisch, schriftelijk of 
per e-mail. 

2. Er volgt een gesprek met een ROGplus-consulent. 

3. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Dit gespreksverslag ontvangt u binnen 6 weken per 
post. 

4. U ondertekent het gespreksverslag en stuurt het retour. Zodra wij dit binnen hebben, is uw 
aanvraag officieel. 

5. U ontvangt dan binnen 10 werkdagen bericht of u een rolvoorziening krijgt; dit heet een 
beschikking. 
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6. De leverancier brengt de rolvoorziening en zorgt voor het onderhoud. 

Wat kost het? 

 Heeft u een (elektrische) rolstoel nodig? Dan hoeft u zelf niets te betalen. 

 Heeft u een andere rolvoorziening nodig? Dan betaalt u een bijdrage in de kosten. Een ROGplus-
consulent berekent hoeveel u ongeveer gaat betalen. Het CAK stelt het bedrag vast op basis van 
uw inkomensgegevens zoals die bekend zijn bij de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de 
website van het CAK of bel 0800-1925. 

Rolvoorziening via ZIN of pgb 

U kunt de rolvoorziening op 2 manieren ontvangen: 

1. ROGplus koopt de voorziening voor u in. Dit heet zorg in natura (ZIN). ROGplus betaalt de 
voorziening en regelt het onderhoud. Als uw situatie verandert, meldt u dit en passen wij de 
voorziening aan. 

2. U koopt zelf de voorziening in met uw persoonsgebonden budget (pgb). Dit moet bij een erkende 
leverancier. U vraagt eerst een offerte op; als ROGplus deze goedkeurt, schaft u de voorziening 
aan. De factuur stuurt u naar ROGplus en wij betalen de leverancier met uw pgb. Uw pgb geldt 
voor een periode van 7 jaar. Verhuist u binnen 7 jaar naar een woonplaats buiten Maassluis, 
Vlaardingen en Schiedam? Dan wordt de rolvoorziening eigendom van ROGplus.                                                 

Bron: Rogplus.nl 

Reizen met een beperking 
Onze treinvloeren hebben allemaal dezelfde hoogte als het perron, waardoor in- en uitstappen met rolstoel, 
rollator of scootmobiel geen probleem is (met uitzondering van de treinen op het traject Almelo-
Hardenberg). Ook de meeste bussen hebben een lage vloer. En er zijn zitplaatsen gereserveerd voor 
mensen die slecht ter been zijn. Reis je met een rolstoel, dan is er een speciale opstelplaats met gordel en 
verlaagde stopknop. Per regio verschillen de voorwaarden.  
Voorwaarden vervoer rolstoel 

Voor het vervoer van een rolstoel in onze bussen en treinen gelden de Europese richtlijnen. Bekijk de 
algemene voorwaarden stads- en streekvervoer voor meer informatie. 

 De rolstoel is niet groter dan 120 cm lang, 70 cm breed en 109 cm hoog.  

 Het gezamenlijk gewicht van de rolstoel en passagier is niet meer dan 250 kilo. 

 Scootmobiels zijn in de bus niet toegestaan. 

Voorwaarden vervoer scootmobiel in de trein 

Een scootmobiel mag niet mee in de bus. In de trein is een scootmobiel wel toegestaan. Hiervoor gelden 
de volgende voorwaarden:De scootmobiel is niet groter dan 150 cm lang en 85 cm breed.  

 Het gezamenlijk gewicht van de scootmobiel en passagier is niet meer dan 250 kilo.  

 De scootmobiel moet zelf in- en uit de trein gereden worden.  

 Het perron en de stationslift moeten voldoende manoeuvreerruimte bieden.  

 Als de scootmobiel in de trein overlast brengt of een gevaarlijke situatie oplevert, kan onze 
medewerker vragen de trein te verlaten.                                                                                                   

Bron: Arriva.nl 

Meer nieuws leest u in de volgende nieuwsbrief van  april/mei 2018. Wij wensen u,namens 
het bestuur, veel leesplezier  toe. Willem van der Hoek en Ronald Brouwer. Heeft u copy voor 
de nieuwsbrief? Mail het naar: r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl                                                                                                                                 
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