MeerMobiel geeft heldere informatie over de bestaande toegankelijke
vervoersmogelijkheden in Vlaanderen en Brussel. We brengen de
mobiliteitsnoden van mensen die minder mobiel zijn in kaart en ijveren
voor een beter en meer toegankelijk (openbaar) vervoer. Zo ontwikkelen
we projecten en volgen de beleidsontwikkelingen op de voet.

MeerMobiel wijst de weg!

www.meermobiel.be

MeerMobiel is een initiatief van
Inter, Private Stichting Toegankelijk Vlaanderen
Belgiëplein 1, 3510 Hasselt
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VU: Inter, Belgiëplein 1, 3510 Hasselt

Heb je door een handicap, leeftijd, ziekte of
(tijdelijke) beperking moeilijkheden om je te
verplaatsen? Verdwaal je in het uiteenlopende
aanbod van toegankelijk en aangepast vervoer?
Wil je weten welke dienstverlening er is en van
welke kortingen je kan genieten?

Mobiliteitsbeperking?
Ontdek alles over toegankelijk en aangepast vervoer.
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Alle informatie
op één plek

Hoe vind je
gepast vervoer?

Wat bestaat
en waar heb
je recht op?

Greet en Gusta, van het museum naar de markt

MeerMobiel bundelt alle informatie over
toegankelijk en aangepast vervoer in
Vlaanderen en Brussel.

MeerMobiel helpt je op weg

Je vindt er de hele waaier van openbaar
vervoer tot alle vormen van deur-totdeur vervoer.
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Mustafa, altijd onderweg naar een boeiend gesprek

Wat te doen als je een klacht hebt? Wat
zijn je rechten? Mag je begeleider ook
gratis mee? … MeerMobiel houdt je op
de hoogte.

MeerMobiel weet raad

Er bestaan heel wat verschillende vervoersmogelijkheden in Vlaanderen, maar
wat bestaat er in jouw buurt? Zijn er
voorwaarden aan gekoppeld? Is het
toegankelijk voor jou? …

Ook interessante initiatieven, de laatste
beleidsontwikkelingen, praktische tips
& tricks zijn terug te vinden op
www.meermobiel.be. Je kan ook jouw
ervaringen en tips delen met anderen.

Met de eenvoudig te gebruiken zoekmachine vind je via een postcode en een
zoekfilter je plaatselijke vervoermogelijkheden en aan welke voorwaarden je
moet voldoen voor het gebruik ervan.

MeerMobiel geeft een overzicht en de
nodige contactinformatie van de vervoeraanbieders in jouw buurt. Je verplaatsing
regelen doe je zelf!
Je krijgt ook een zicht op het aanbod
en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Gerry en Diaz, samen het hele land door

MeerMobiel is dé informatiebron om
snel te weten welke maatregelen er zijn
om personen met een mobiliteitsbeperking te ondersteunen. Dit kan gaan van
financiële voordelen zoals kortingen,
tegemoetkomingen, voorrangskaarten
tot het recht op begeleiding tijdens de
verplaatsing.

MeerMobiel geeft een overzicht van de
initiatieven met bijhorende vereisten.
Zo kom je snel te weten waar je gebruik
van kan maken.
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