
Informatie over de Meedoenpas voor mensen vanaf 67 jaar 
 
Voor inwoners van Krimpen aan den IJssel 

Belangrijk: Lees eerst deze informatie. Denkt u dat u recht heeft op de Meedoenpas? Vul dan het 

formulier in. 

Gratis openbaar vervoer 
 
Met de Meedoenpas kunnen mensen vanaf 67 jaar met een laag inkomen gratis met het openbaar 

vervoer reizen in de Krimpenerwaard en in de regio Rotterdam.  

 

Waar reizen 

U kunt gratis reizen met: 

• de buslijnen van Arriva in Zuid-Holland;  

• buslijn 195 en 295 (Utrecht-Rotterdam) van Syntus;  

• de bus-, tram- en metrolijnen en met STOPenGO van de RET. Op metrolijn E (richting Den 

Haag) reist u gratis op de route Slinge tot aan Berkel Westpolder. Vanaf Berkel Westpolder 

betaalt u het gewone tarief. 

De Meedoenpas is niet geldig in de BOB-bus en op de FastFerry. 

Tijden 

Het gratis reizen geldt in 2022 op werkdagen vanaf 9.00 uur. In het weekend en op nationale 

feestdagen mag u ook vóór 9.00 uur gratis reizen. U mag reizen tot en met de laatste reismogelijkheid. 

Voor wie 

De Meedoenpas is er voor inwoners van Krimpen aan den IJssel vanaf 67 jaar met een inkomen tot: 

• € 1.602,- bruto per maand als alleenstaande.  

• € 2.194,- bruto per maand als u getrouwd bent of samenwoont.  

We controleren uw inkomen in een landelijk systeem: Suwinet. We kijken niet naar uw vermogen.  

Aanvragen 
 
U vraagt de Meedoenpas aan met het formulier. Bent u gehuwd of woont u samen? En bent u beiden 

67 jaar of ouder? Vul dan samen het formulier in. 

Stuur het formulier met de documenten naar: 

Sociale Zaken IJsselgemeenten 

Aanvraag Meedoenpas 

Antwoordnummer 760 

2900 WE Capelle aan den IJssel. 

(een postzegel is niet nodig) 
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Vragen 

Heeft u vragen? Stuurt u dan een e-mail naar socialezaken@ijsselgemeenten.nl of bel met de 

informatielijn van Sociale Zaken IJsselgemeenten: 010 - 284 84 57 (op werkdagen van 8.00 tot 14.00 

uur). 

mailto:socialezaken@ijsselgemeenten.nl
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Formulier Meedoenpas 2022 

1. Gegevens aanvrager 

Naam:  

Adres:  Postcode: 

Krimpen aan den IJssel Telefoonnummer: 

Geboortedatum:  Burgerservicenummer (BSN): 

Gegevens partner 

Naam:  

Geboortedatum: Burgerservicenummer (BSN): 

 

2. Inkomen 

Ontvangt u (samen) een inkomen niet hoger dan (kruis aan wat voor u geldt): 

o € 1.602,- bruto per maand als alleenstaande 

o € 2.194,- bruto per maand als u gehuwd bent of samenwoont 

Ja, dan kunt u onder het formulier een handtekening zetten en opsturen.  

Nee, dan hoeft u het formulier niet op te sturen. U heeft geen recht op de Meedoenpas. 

 

3. Verklaring 

Ik verklaar/ wij verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. Ik machtig/ wij machtigen de 

afdeling Sociale Zaken IJsselgemeenten om onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van 

de gegevens en zo nodig naar andere gegevens die nodig zijn voor de Meedoenpas. 

 

Plaats: Datum: 

 

Handtekening aanvrager: Handtekening partner: 

 

 

Onderteken (beiden) het formulier en stuur een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of 

verblijfsvergunning) mee. 
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Privacy 

Wij behandelen uw informatie vertrouwelijk. Wij gebruiken uw informatie alleen voor het doel waarvoor 

we deze hebben ontvangen. Wij delen uw gegevens alleen met andere partijen als dit:  

• volgens de wet verplicht is; 

• nodig is om onze taken te doen.  

 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Het bewaren kan nodig zijn om: 

• aan de wet te voldoen; 

• onze taken goed te kunnen doen.  

Wij willen onze taken goed doen. Om te weten wat beter kan, gebruiken we informatie van inwoners 

voor onderzoek. Wij zorgen ervoor dat onderzoeksresultaten niet te herleiden zijn tot individuele 

personen. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bijvoorbeeld hoe u uw gegevens kunt bekijken. Kijk dan op onze 

website: www.ijsselgemeenten.nl/privacy 

 

http://www.ijsselgemeenten.nl/privacy
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