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Wat is Omnibuzz?
Omnibuzz zorgt voor vervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. De gemeente kan u
bijvoorbeeld een Wmo-indicatie geven als u geen gebruik kunt maken van een eigen
vervoermiddel. Of als reizen met het openbaar vervoer niet gaat.
Wilt u reizen met Omnibuzz? Dan reserveert u u een rit. Dit kan telefonisch of via de website
van Omnibuzz.
Omnibuzz
Geerweg 3
6135 KB Sittard
NL
0900 331 05 50
info@omnibuzz.nl

www.omnibuzz.nl
Gemeente Venray - mobiel blijven
www.venray.nl/mobiel-blijven

Voor wie is Omnibuzz?
U kunt gebruikmaken van Omnibuzz als u een Wmo-indicatie heeft van de gemeente. U krijgt
een vervoerspas. Met deze pas reist u met korting.
U kunt ook iemand meenemen. Deze persoon betaalt een hoger tarief. Geef bij het
reserveren van een rit aan dat u iemand meeneemt. Een begeleider met een OVbegeleiderskaart mag gratis mee. De begeleider moet wel eerst een kopie van de OVbegeleiderskaart opsturen naar Omnibuzz.
Voor meer informatie, de kosten en het aanvragen van een rit kijkt u op de website van
Omnibuzz.
Omnibuzz
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OV-Begeleiderskaart
www.ovbegeleiderskaart.nl

Bent u slecht ter been en wilt u meer weten over reizen
met het openbaar vervoer, wensbus of Omnibuzz?
Arriva en Omnibuzz nemen ook uw rolstoel en rollator mee. Kijk op de website van Arriva en
Omnibuzz voor meer informatie.
Misschien kunt u gebruikmaken van de Wensbus in uw buurt. Kijk voor meer informatie op de
websites.
Wilt u naar een Viecuri-locatie? Gebruik van de pendeldienst van Viecuri.
Arriva - reisassistentie
www.arriva.nl/reisassistentie

Ik wil vervoer
www.ikwilvervoer.nl/venray
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Wensbus Merselo Vredepeel
Telefonisch bereikbaar ma t/m vr tussen 11.00 - 12.00 uur en 18:00 - 19:00 uur.
NL
06 27 03 29 57
wensbus@gmail.com
www.wensbus.nl/vredepeelmerselo
Wensbus Wanssum
Bel ma t/m vr tussen 17.00 en 19.00 uur
06 26 28 29 22
www.wensbus.nl/wanssum
Wensbus Ysselsteyn
Bel op ma t/m vr tussen 11.00 en 12.00 uur
06 27 40 83 38
www.wensbus.nl/ysselsteyn
Pendeldienst Viecuri
Deze bus rijdt op maandag t/m vrijdag.
De kosten voor een enkele reis zijn €3.50.
info@viecuri.nl
https://www.viecuri.nl/viecuri-pendelbus

Heeft u een beperking en kunt u niet meer reizen met het
openbaar vervoer?
Omnibuzz neemt ook uw rolstoel of rollator mee. Kijk op de website voor meer informatie of

bel de klantenservice van Omnibuzz.
Voor de Omnibuzz heeft u een pas nodig. Neem contact op met het Schakelplein van de
gemeente voor meer informatie. Zij helpen u verder.
Voor de Wensbus heeft u geen taxipas nodig.
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Gemeente Venray - Schakelplein
Neemt u telefonisch contact op? Kies dan voor '1' in het menu.
0478 52 33 33
schakelplein@venray.nl
www.venray.nl

Kunt u niet meer zelf afspreken met de Omnibuzz over

vervoer naar ziekenhuis, huisarts of andere activiteit?
Misschien kan iemand anders de Omnibuzz voor u reserveren. Vraag of een familielid of
vriend u kan helpen.
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