
Maatschappelijk werkers: 

Elien Heyse 

Bieke Demeester 

 

 Elke aanvraag gebeurt minstens twee  

werkdagen op voorhand. 

 Bij de aanvraag vermeldt u:  

 naam, telefoon en adres van afhaling 

 datum, uur van vertrek en uur van  

terugkeer 

 bestemming en doel van de rit 

 De wachttijd (bv. aan de winkel) wordt  

beperkt tot maximum 1 uur. 

 Elke aanvraag gebeurt via de sociale dienst. 

Er wordt nooit gereden zonder dat de  

centrale op de hoogte is: een niet-gemelde 

rit wordt immers niet gedekt door de  

verzekering. 

 Permanentie na kantooruren + weekend:  

09 326 72 88 

OPGELET: Dit nummer is enkel voor  

dringende afspraken of annulaties.  

Minder  

Mobielen-
centrale 

Praktische afspraken 

maandag 8.30 u. – 11.30 u. 13.30 u. – 16.00 u. 

dinsdag 8.30 u. – 11.30 u. 13.30 u. – 16.00 u. 

woensdag 8.30 u. – 11.30 u. gesloten 

donderdag 8.30 u. – 11.30 u. 15.00 u. – 17.30 u. 

vrijdag 8.30 u. – 11.30 u. gesloten 

OCMW-Lochristi 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

 09 355 93 09 

 09 356 95 94 

 mmc@ocmwlochristi.be 

 www.ocmwlochristi.be 

 Openingsuren Sociaal Huis 



 

 

 

Mobiel zijn is een basisrecht. Maar helaas is 
dat niet voor iedereen even evident. Zeker niet 
als je inkomen bescheiden is.  
Daarom organiseert OCMW-Lochristi de 
Minder Mobielen Centrale: een pool van  
vrijwilligers die minder mobiele  
Lochristinaren met een beperkt inkomen naar 
hun bestemming brengen.  
 

Het vervoer gebeurt door vrijwillige  
chauffeurs met hun eigen wagen. Het OCMW 
zorgt voor de nodige verzekeringen tijdens de 
ritten.  
 

 

 Je bent gedomicilieerd in Lochristi. 

 Je kan je niet zelf verplaatsen met eigen of 
openbaar vervoer. 

 Omdat MMC instaat voor sociaal vervoer 
mag je inkomen niet meer bedragen dan 
twee keer het bedrag van het leefloon. 
 
 

Minder Mobielencentrale 

 
 

 Een lidkaart kost:  
12 euro voor een alleenstaande 
18 euro voor een koppel  

 Aan de chauffeur betaal je 0,35 €/km. 

 De afgelegde afstand wordt berekend van-
af en tot de woning van de vrijwillige  
chauffeur. 

 

 

 

 

 

 

Wij werken samen met de Sol-mobiel Plus, B-

mobiel, Hop-In (lib. Mut. O-Vl.) en de MMC 

van de CM inzake medisch vervoer.  

Daarbij is bepaald dat de MMC Lochristi 

voornamelijk instaat voor sociaal vervoer. 

De MMC’s van de mutualiteiten organiseren 

over het algemeen enkel niet-dringend  

medisch vervoer. 

 

 

 

 

 Je vraagt telefonisch de rit aan bij de  
sociale dienst van het OCMW-Lochristi 
tijdens de kantooruren.  
De aanvraag gebeurt minstens 2  
werkdagen op voorhand. 

 Een maatschappelijk werker gaat op zoek 
naar een vrijwillige chauffeur die zich op 
het gewenste moment kan vrijmaken. 

 Elke rit wordt genoteerd in een speciaal 
register, zodat men in orde is met de  
verzekering. 

 Vervolgens wordt je thuis afgehaald door 
de vrijwillige chauffeur, die je naar de  
gevraagde bestemming en terug naar huis 
brengt. 

 Bij het einde van de rit reken je af met de 
chauffeur, die je een kilometerbriefje 
overhandigt. 

 

 

 

 

 

 

Wat is een MMC? 

Voorwaarden 

Kostprijs (vanaf 1 jan. 2021) 

 Samenwerking voor  

medisch vervoer  

 Concrete werking  

Folder laatst geactualiseerd op 21-01-2018 


