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Klanttevredenheidsonderzoek Taxibedrijf Noot
Alle ouders van kinderen die gebruik maken van het vervoer door de firma Noot hebben onlangs een mail
gekregen om mee te doen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Dit is het eerste schooljaar dat de firma
Noot het leerlingenvervoer uitvoert. We zijn daarom erg benieuwd naar uw mening over het vervoer. De
verwachting is dat we de resultaten nog voor de zomervakantie met u kunnen delen.

Alleen nog digitaal aanvragen
Het invullen van papieren is voorbij. Vanaf nu kunt u alleen digitaal een aanvraag doen
voor het leerlingenvervoer. De link hiervoor kunt u vinden op
www.houten.nl/leerlingenvervoer. Het formulier kunt u ondertekenen met uw DigiD.
Hulp nodig met het invullen van dit formulier? Infospreekuur Houten kan u helpen. Op de volgende tijden
kunt u zonder afspraak terecht op het gemeentehuis:
 Woensdag van 19.00-20.30 uur
 Vrijdag van 10.00-11.30 uur
Bereikbaar via 030 – 638 2526 (tijdens spreekuur) of infospreekuur@hetnet.nl.
In de maanden maart en april wordt er alleen op afspraak gewerkt.
Heeft een beschikking tot 1 augustus 2019. U hoeft dan dit jaar geen aanvraag in te dienen. Als u
hierover twijfelt neem dan contact op met het team leerlingenvervoer (leerlingenvervoer@houten.nl of
(030) 63 92 611). Ook via de mail wordt u nog door ons geïnformeerd over de aanvraagprocedure.
Let op; aanvragen voor het nieuwe schooljaar kunt u doen vanaf 1 mei.

Steunpunt Mantelzorg Houten
Steunpunt Mantelzorg Houten is een centraal aanspreekpunt voor
iedereen uit de gemeente Houten die zorgt voor een (hulpbehoevende)
ander. Het maakt niet uit voor wie u zorgt en of u nu 2 uur in de week of 18
uur per dag aan het zorgen bent. U bent van harte welkom!
Steunpunt Mantelzorg Houten is er voor: informatie en advies, een
luisterend oor, workshops, lotgenotencontact en hulp bij regeltaken.
Neem voor meer informatie contact op met Marinda Rodas, coördinator
van Steunpunt Mantelzorg Houten. Bereikbaar via e-mail: steunpuntmantelzorg@vanhoutenenco.nl of
telefonisch: 030-7001500.
In juni wordt er door Steunpunt Mantelzorg een uitje georganiseerd voor jonge mantelzorgers. Dit zijn
kinderen die op de basisschool zitten en uit een gezin komen waarin in elk geval één iemand extra zorg
nodig heeft. Meer informatie hierover vindt u binnenkort op www.vanhoutenenco.nl.

Zelfstandig leren reizen
Zelfstandig naar school; voor sommige kinderen die in het leerlingenvervoer zitten een grote wens. Ook
voor het nieuwe schooljaar zijn er weer mogelijkheden om uw zoon of dochter te leren zelfstandig te
reizen. De vrijwilligersorganisatie Handje Helpen kan begeleiding bieden bij het reizen per trein, bus of
fiets. Momenteel begeleidt Handje Helpen o.a. leerlingen die vanuit Houten naar het Kentalis college in
Utrecht fietsen. De leerlingen zijn hier zeer enthousiast over. Wilt u in gesprek over de mogelijkheden?

Of heeft u zelf andere ideeën over hoe uw zoon of dochter
naar school kan reizen? Op een elektrische fiets
bijvoorbeeld, of begeleidt in het openbaar vervoer, of een
andere passende oplossing? Neem contact met ons op om
dit te bespreken via leerlingenvervoer@houten.nl. Wij staan
open voor uw ideeën. En wist u dat u een vergoeding kunt
krijgen als u uw zoon of dochter zelf met de auto naar
school brengt? Ook als hij of zij een aantal dagen wel met
de taxi gebracht wordt. Graag denken we met u mee wat
passend is.

Beschikking voor 2 jaar
De gemeente Houten heeft sinds het schooljaar 2016-2017 de mogelijkheid om voor twee jaar vervoer toe
te kennen. Een leerling komt in aanmerking voor een tweejarige beschikking als:
 er de komende jaren niets zal veranderen aan zijn/haar beperking, stoornis of ziekte en
 hij/zij nog twee jaar naar dezelfde school zal gaan én
 er de komende schooljaren geen mogelijkheid is om zelfstandig te leren reizen of
te reizen met een (aangepast) vervoersmiddel of deel te nemen aan een fietsgroep.
Op uw aanvraag kunt u zelf aangeven of u voor een beschikking voor 2 jaar in aanmerking wilt komen. In
sommige situaties kunnen we zelfs een beschikking voor meerdere jaren afgeven.

Facebookgroep “Ouders van zorgintensieve kinderen Houten eo”
In Houten is een Facebookgroep voor ouders van zorgintensieve kinderen. Deze groep is voor alle ouders
van een zorgintensief kind in de gemeente Houten. Hoe groot of klein de handicap ook is. Doel is om deze
ouders te verbinden en een luisterend oor te bieden bij leuke en minder leuke momenten. Nieuwe leden
zijn altijd welkom. Mogelijk ook interessant voor u?

Vragen?
Vragen aan de gemeente Houten kunt u stellen via leerlingenvervoer@houten.nl of (030) 63 92 611.
Firma Noot kunt u bereiken via groepsvervoer@noot.nl of (0318) 62 35 00.

