
In deze folder staan alle vervoersmogelijkheden 

in de gemeente Steenwijkerland op een rij. Via de 

website van de onderstaande vervoersorganisaties 

vindt u informatie over dienstregelingen, haltes, 

opstapplaatsen, kosten en reistijden. Natuurlijk kunt 

u ook telefonisch contact met hen opnemen.  

In de gemeente zijn verschillende vervoerders actief.

En dat zijn niet alleen de grote bedrijven zoals de 

Nederlandse Spoorwegen en de busbedrijven, maar 

ook diverse vrijwilligersorganisaties. Zij rijden ‘op 

aanvraag’ inwoners van de ene plaats naar de 

andere. Een belangrijke fl exibele aanvulling op het 

normale buslijnennet. 

Ons uitgangspunt: voldoende, toegankelijk en 

comfortabel openbaar vervoer voor iedereen. 

Jong en oud, goed en minder goed ter been.

H E T  O P E N B A A R  V E R V O E R  I N  S T E E N W I J K E R L A N D
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De gemeente Steenwijkerland heeft deze 

folder in overleg met betrokken organisaties 

samengesteld. Heeft u klachten over een 

vervoersorganisatie, dan kunt u zich recht-

streeks tot hen wenden. Aan deze folder 

kunnen geen rechten worden ontleend.

	

Informatie

Wilt u uw persoonlijke reis van deur-tot-deur met het openbaar vervoer plannen, 
kijk dan op www.9292ov.nl.

NS
Doelgroep | Alle bestaande en potentiële treinreizigers.
Contact | Met vragen, klachten of suggesties kunt u bellen naar (030) 751 51 55 (dag en 
nacht) | Schrijven kan naar NS, Klantenservice, Postbus 2372, 3500 GJ Utrecht. 
www.ns.nl

Connexxion 
Doelgroep | Alle bestaande en potentiële busreizigers.
Contact | Met vragen, klachten of suggesties kunt u terecht op www.connexxion.nl/
klantenservice of bellen met 0900–26 66 399 (€ 0,028 p/m met een starttik van € 0,0951 
+ uw gebruikelijke telefoonkosten, ma t/m vrij 8.00–19.00 uur). Schrijven kan naar 
Connexxion Klantenservice Openbaar Vervoer, Postbus 357, 8260 AJ Kampen. 
www.connexxion.nl

Qbuzz
Doelgroep | Alle bestaande en potentiële busreizigers.
Contact | Uw vragen, klachten of suggesties kunt u via het contactformulier 
(onder Contact), op www.qbuzz.nl, versturen. U kunt ook bellen met 0900 –72 89 965 
(€ 0,02 p/m + uw gebruikelijke telefoonkosten, ma t/m vrij 07.00 –17.00 uur 
en za 09.00 –17.00 uur). Schrijven kan naar Qbuzz Groningen/Drenthe, 
Antwoordnummer 1059, 9700 VC Groningen.
www.qbuzz.nl

Syntus Overijssel
Doelgroep | Alle bestaande en potentiële busreizigers. 
Contact | Kijk op de website voor informatie over kaartverkoop, gevonden 
voorwerpen, suggesties, klachten en alle overige informatie. De Klantenservice is 24 uur 
per dag bereikbaar via (0880) 33 13 60 (lokaal tarief).
www.syntusoverijssel.nl

Stichting Vrijwillige Hulpdienst Steenwijk e.o. (VHS)
Doelgroep | Inwoners van Steenwijkerland,  voor wie het openbaar vervoer 
niet of minder geschikt is.
Contact | 06–137 41 212, ma t/m do 9.00 - 12.00 uur, vrij 9.00 –11.00 uur.
www.vrijwilligehulpdienststeenwijk.nl

Stichting Aangepast Vervoer In Brederwiede (STAVIB)
Doelgroep | Personen die in verband met hun handicap, niet of moeilijk 
met het openbaar vervoer kunnen reizen en woonachtig zijn in de 
voormalige gemeente Brederwiede en ook deelnemer zijn van de STAVIB.
Contact | 0527 – 29 21 40, secretarisstavib@gmail.com.
www.stavib.nl

Vereniging Gehandicaptenvervoer Steenwijk e.o (VGVS)
Doelgroep | Personen die in verband met hun handicap, niet of moeilijk met het 
openbaar vervoer kunnen reizen en woonachtig zijn in de gemeente Steenwijkerland.
Contact | 06 –248 91 450 (’s morgens van 9.00 –12.00 uur).

Vrijwillige Hulpdienst Oldemarkt e.o. (VHO)
Doelgroep | Inwoners van Oldemarkt, Paasloo, Kuinre, Ossenzijl, Blesdijke, Kalenberg, 
Blankenham en Wetering e.o. die niet over autovervoer kunnen beschikken. 
Contact | 06 –533 38 687 (ma t/m vrij van 10.00 –12.00 uur, 2 dagen van 
tevoren aanmelden). www.vrijwilligehulpdienstoldemarkt.nl

Zorgproject Eesveen
Doelgroep | Personen die geen eigen vervoer hebben en woonachtig zijn in en rond 
de kernen van Eesveen en de Bult. 
Contact | 06 – 154 53 271 of een e-mail naar zorg@eesveen.com. 

Samen Rijden – Liftpaal Oldemarkt
Via de Facebookpagina (groep ‘Liftpaal Oldemarkt’) kunnen afspraken worden gemaakt 
over het met elkaar meerijden in de auto tussen Oldemarkt en Steenwijk. 
Ook kan er gelift worden door te gaan staan bij de liftpaal en je liftduim omhoog te 
steken. Liftpalen staan bij NS-station centrumzijde en in Oldemarkt bij de provinciale 
weg N761/Kon. Julianaweg ter hoogte van Lange Pad.

Stichting Woldhulp
Doelgroep | Ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken woonachtig in 
de regio van Steenwijkerwold.
Contact | Telefonisch op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur via 06 – 133 31 072 en per 
e-mail meldpunt@woldhulp.nl. www.woldhulp.nl

NS-zonetaxi
Doelgroep | Reizigers van of naar het NS-station in Steenwijk of Meppel. 
Om van de NS-zonetaxi gebruik te maken, moeten reizigers zich eenmalig registreren 
met het nummer van de OV-chipkaart.
Contact | Reservering telefonisch via 0900 – 67 98 294 (€ 0,20 per minuut met een 
maximum van € 1,-) of online via NS Zonetaxi of de Reisplanner Xtra app. Met vragen, 
klachten of suggesties kunt u bellen naar (030) 751 51 55. 
www.ns.nl 

Arriva
Doelgroep | Alle bestaande en potentiële busreizigers.
Contact | Telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij van 06.00 tot 23.00 uur, in het 
weekend en op feestdagen van 07.00 tot 23.00 uur via 0800 – 02 32 545. Schrijven kan 
naar Arriva Nederland, Afdeling Klantenservice, Postbus 626, 8440 AP Heerenveen.
www.arriva.nl 

www.9292ov.nl

0900-9292 (€ 0,70 p/m, max. € 14,-)

mobiele website | m.9292.nl
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