ANWB AutoMaatje van Start!

Op 1 februari werd in Dongen de startrit
gereden door wethouder Rolf Vullings, die
Vervoer, vooral binnen het dorp is voor vemevrouw Zoontjens thuis ging afhalen om
len een probleem. Als je wat ouder bent
als AutoMaatje - deelnemer én vandaag
geworden en zelf niet meer kan autorijden
ook vrijwilliger,de tocht naar de Volckaert
of het wordt anderszins moeilijker om bijaf te leggen. Daar stond in de gezellige
voorbeeld zelfstandig naar de dokter, aporuimte 'de geborgenheid' de koffie met getheek of bouwvereniging te gaan, is het fijn
bak al klaar en werd de vele gasten door
dat je met iemand kan of mag meerijden.
middel van toespraken uitleg geven over
Een dankjewel vind je gewoon te weinig
de werking van dit ANWB-initiatief , dat in
en te gemakkelijk misschien; je hebt er
Dongen gaat werken onder de coördinatie
graag wat voor over en bovendien wil je
van SWOD.
je kinderen of familieleden niet altijd 'lastig
vallen'.
Vanaf nu februari wordt die mogelijk ook in
Dongen gegeven: 'Automaatje'. Stichting
Welzijn Ouderen Dongen, de ANWB en de
gemeente Dongen starten dan met de in
veel gemeenten al aanwezige nieuwe vervoersservice voor én door eigen inwoners .
ANWB AutoMaatje gaat met vrijwilligers
minder mobiele plaatsgenoten tegen een
geringe onkostenvergoeding vervoeren.
De nu al ruim 30 vrijwilligers zullen het ritje
naar de huisarts, tandarts, winkel, fysiotherapeut, apotheek of gemeentehuis gaan
verzorgen. Als er gewacht moet worden
nemen de deelnemers gewoon mee in de
wacht kamer van de specialist Maar ook
voor een afspraak bij de kapper of pedicure of voor een ritje naar een vriend(in) kan
AutoMaatje worden ingeschakeld. De coördinatie wordt verzorgd door vrijwilligers
en een coördinator van SWOD.

De ANWB, SWOD en de gemeente Dongen
bundelen hun krachten op deze manier.
Sprekers waren onder andere voorzitter
van de SWOD Henk Snijders en wethouder
Rolf Vullings. Wie vervoer nodig heeft, kan
twee dagen van tevoren per mail of telefonisch contact opnemen met de coördinator van de lokale AutoMaatje bij SWOD,
mevrouw Dingemans. Die zoekt een vrijwilliger uit de groep chauffeurs die de aanvrager op het door hem of haar gewenste tijdstip kan rijden. De coördinator belt terug als
er een chauffeur beschikbaar is en schat
de vergoeding in aan de hand van het
verwachte aantal kilometers dat de vrijwilliger gaat rijden. 'Deelnemers betalen 30
cent per kilometer aan de chauffeur na
het weer thuisbrengen.

Eventuele parkeerkosten komen voor rekening van de aanvrager. Op het afgesproken moment staat de vrijwilliger voor de
deur. Bij een kort uitstapje zal deze vaak bij
de aanvrager blijven. Als er veel tijd zit tussen de heen- en terugrit, spreekt hij met de
vrijwilliger af wanneer deze weer klaarstaat
voor de terugreis. De vergoeding wordt

rechtstreeks aan de vrijwilliger betaald. De
auto van de vrijwilliger moet APK – gekeurd
zijn en minimaal een WA-verzekering met
inzittendendekking hebben. Vrijwilligers
moeten een Verklaring Omtrent Gedrag
kunnen overleggen.
Tekst en foto’s: Piet Eelants,
www.dongenhomespot.nl

Hoe werkt ANWB AutoMaatje op hoofdlijnen?


Mensen die vervoer nodig hebben nemen minimaal twee werkdagen van tevoren
contact op het ANWB AutoMaatje-servicepunt.



Bij de eerste aanmelding worden deelnemers eenmalig ingeschreven.



Hierna kijkt de planner welke vrijwilliger uit de poule van chauffeurs het vervoer op
zich kan nemen.



De planner brengt de match tot stand. Hij meldt daarbij aan de deelnemer dat er
iemand beschikbaar is en geeft de hoogte van de verschuldigde onkostenvergoeding aan. Deze vergoeding bedraagt € 0,30 per kilometer, gerekend vanaf het
huis van de chauffeur, vermeerderd met eventuele parkeerkosten.



Op het afgesproken moment meldt de chauffeur zich bij de deelnemer voor het
uitvoeren van de rit.



De deelnemer betaalt de overeengekomen onkostenvergoeding na de rit rechtstreeks aan de chauffeur.



AutoMaatje heeft geen vervoerplicht. Als het niet lukt om een chauffeur voor een
gewenst tijdstip te vinden, dan wordt dat tijdig medegedeeld aan de deelnemer.



Het geheel staat onder supervisie van de coördinator.

