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Informatie vervoersmogelijkheden van en naar 

Woonzorgcentrum Oldeslo 

  
Maurits de Brauwweg 18 

2597 KE Den Haag 
 

Openbaar vervoer op loopafstand: 

 
Bus 22: halte Doorniksestraat 

             locatie: op Doorniksestraat voor Verpleeghuis De Eshoeve 

richting Duindorp: gaat langs het Kurhaus 

richting Duinzigt: gaat langs het Centraal Station Den Haag 

 

Bus 23: halte Maurits de Brauwweg 

             locatie: op van Alkemadelaan hoek Maurits de Brauwweg 

richting Scheveningen Noorderstrand 

richting Kijkduin: gaat langs ziekenhuis Bronovo en via Station Voorburg en Station 

Rijswijk naar Kijkduin strand. 

 

Vervoer van deur tot deur: 

 
De Particuliere Vervoersdienst van Welzijn Scheveningen: 
(070) 338 89 06 / (070) 338 89 07  

Voor senioren die vanwege hun gezondheid of mobiliteit geen gebruik kunnen maken van 

het openbaar vervoer is er de Particuliere Vervoersdienst van Welzijn Scheveningen.  

Vrijwillige chauffeurs vervoeren u met hun eigen auto door Scheveningen, maar ook 

daarbuiten. Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, wordt u voor € 10,- per jaar lid 

van de vervoersdienst. Daarnaast betaalt u per rit een onkostenvergoeding rechtstreeks 

aan de chauffeur.  

Voor meer informatie en uw aanmelding kunt u contact opnemen met de Dienstencentrale. 

Dienstencentrale Welzijn Scheveningen: (070) 338 89 06 of (070) 338 89 07 

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur  

 

Wijkbus Groot Scheveningen:  
De wijkbus is er voor iedere wijkbewoner die niet of moeilijk met het openbaar vervoer 

kan reizen. Vrijwillige chauffeurs vervoeren u met een aangepaste personenbus in uw wijk 

/ stadsdeel. Een medische keuring of pasje is niet nodig. U betaalt een bijdrage in de 

kosten in de vorm van een abonnement per kwartaal. Voor meer informatie kunt u 

telefonisch contact opnemen. 

Wijkbus Groot Scheveningen: Meldpost Het Trefpunt (070) 338 54 95 of (070) 338 54 96 

Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag Maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.00 uur  
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De Taxibus:  
De Taxibus is bestemd voor mensen met een beperking die niet met het openbaar vervoer 

kunnen reizen. U kunt gebruik maken van de Taxibus als dit medisch noodzakelijk is of als 

u ouder bent dan 70 jaar. De bus is toegankelijk voor een rolstoel en een scootmobiel en 

rijdt binnen de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Om met de 

Taxibus te kunnen reizen, heeft u een Taxibus-pas nodig. Daarvoor vult u het formulier 

Wmo-melding in op de website van de gemeente Den Haag. 

Voor meer informatie of voor hulp bij het invullen van het Wmo-formulier, bent u welkom 

bij een Servicepunt XL of een spreekuur van de ouderenadviseurs. Telnr:  (070) 416 20 

20.  

 

RegioTaxi Haaglanden: 
De RegioTaxi is een vorm van openbaar vervoer; voor iedereen beschikbaar, maar speciaal 

ingericht voor reizigers met een handicap. De RegioTaxi haalt u op bij de voordeur en 

brengt u tot de deur van uw bestemming. Soms deelt u de taxi met andere passagiers. De 

prijs ligt tussen die van het gewone openbaar vervoer en een taxi in. Met de RegioTaxi 

kunt u reizen binnen de gemeenten van de regio Haaglanden.  

Voor informatie: (088) 966 60 11  

Voor reserveringen: (088) 966 60 00  

www.regiotaxi.haaglanden.nl 

 

Valys (vervoer door heel Nederland):  
Valys is een landelijke reisservice voor mensen die moeilijk kunnen reizen door 

bijvoorbeeld een handicap. U kunt Valys gebruiken voor sociaal-recreatieve uitstapjes als 

familiebezoek of een dagje uit. Valys brengt u overal in Nederland waar u met de taxibus 

of de regiotaxi niet kunt komen. Voor het reizen met Valys heeft u een Valyspas nodig.  

Voor meer informatie en het aanvragen van een Valyspas kunt u terecht op de website of 

bellen met Valys. Tel: 0900 96 30 Website: www.valys.nl 

 

Taxivervoer: 
Haagse Taxi Mobilofoon Centrale: 070-3907722 

Hofstad Tours: 070-3462626 

 

 

 

 

 

http://www.regiotaxi.haaglanden.nl/
http://www.valys.nl/

