
OpStap, de vervoersdienst van MeerVoormekaar Wijchen 

 

Waar en wanneer rijden wij? 

De vrijwilligers van OpStap brengen u naar elke bestemming van deur tot deur 

binnen de gemeente Wijchen. In totaal heeft OpStap vier bussen waar ook 

rolstoelen in kunnen. Scootmobiels kunnen helaas niet mee. Daarnaast hebben 

we de beschikking over een ruime personenauto met hoge instap. 

U kunt met OpStap reizen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 

22.00 uur. 

 

Hoe vraagt u een rit aan? 

 U kunt een rit op werkdagen telefonisch aanvragen tussen 8.30 uur en 16.30 uur.  
Het telefoonnummer is (024) 642 19 99. 

 U reserveert uw rit bij voorkeur één dag van tevoren.  
Als u bijvoorbeeld op donderdag om 11.30 uur een bezoek aan de kapper wilt brengen, dan belt u 
op woensdag vóór 16.00 uur (maar liefst eerder) met OpStap. Voor een vroege boeking betaalt u  
€ 2,- per enkele rit. 

 Het is ook mogelijk om op de dag zelf te reserveren. Dat kan tot uiterlijk 3 uur vóór het tijdstip van 
de rit. U betaalt dan € 2,50 per enkele rit. 

 Bij het aanmelden vragen wij uw naam, uw woonadres en hoe laat u opgehaald wilt worden. 

 Ook geeft u het adres van uw bestemming door en hoe laat u weer opgehaald wilt worden.  

 In de rittenplanning wordt gekeken hoe we zo goed mogelijk aan uw vraag kunnen voldoen. 

 Als u de rit wilt afzeggen, belt u naar hetzelfde telefoonnummer. 

 Indien u elke week op een vaste dag en tijd ergens heen wil, dan kunnen we u als vaste reiziger 

inplannen en halen u dan automatisch op. Wilt u een keer niet meegaan, dan dient u zich tijdig af 

te melden. 

 

Onze chauffeurs doen hun best om u op het afgesproken tijdstip op te halen. Soms kan dit door 

omstandigheden 15 minuten eerder of later zijn. Verder kan de chauffeur hooguit vijf minuten op u 

wachten. Zorg er dus altijd voor dat u op tijd bent. 

 

Wat kost een rit? 

De prijzen voor 2019 zijn: 

 Enkele rit, een dag van tevoren geboekt  € 2,- 

 Rit retour, een dag van tevoren geboekt  € 4,- 

 Enkele rit, zelfde dag geboekt     € 2,50 

 Rit retour, zelfde dag geboekt    € 5,- 

 

De ritten betaalt u via de knipkaart van OpStap. De chauffeur zal het verschuldigde bedrag op de knipkaart 

verwerken.  

U kunt een knipkaart kopen van € 40,- in de bus bij de chauffeur. U hoeft niet meteen te betalen, maar 

krijgt later een rekening toegestuurd. 

 

Meer informatie 

OpStap is de vervoersdienst van welzijnsorganisatie MeerVoormekaar Wijchen. Wilt u meer informatie 

over OpStap, neem dan contact op via opstapvervoer@meervoormekaar.nl of bel met (024) 64 21 999.  
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