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Hoe kom je bij de Jaarbeurs? 

Zie Vaccineren | Gemeente Utrecht of volgende pagina’s. 

 

Met Regiotaxi naar een vaccinatielocatie in regio Utrecht 

• Gratis voor mensen met een (geldige) Wmo-regiotaxipas. Eén begeleider mag gratis mee. 

• Mensen met een OV-regiotaxipas betalen de normale rittarieven. 

• Medisch mondkapje verplicht, te koop bij apotheek of online. 

• Telefonisch reserveren via telefoonnummer 088 - 00 25 400. 

Volledige info op Vervoer met Regiotaxi naar vaccinatielocatie — Regiotaxi Utrecht 

 

Met Buurt Mobiel naar vaccinatielocatie Jaarbeurs of Houten 

• Voor bewoners van de wijken Overvecht, Zuilen, Ondiep en Noordoost. 

• Expo Houten kost 5 strippen enkele reis, Jaarbeurs Utrecht kost 3 strippen enkele reis.  

• Verkooppunten strippenkaarten: zie bijlage. 

• Eén begeleider mag gratis mee.  

• Mondkapje verplicht 

• De chauffeur helpt met in- en uitstappen en met het inladen van rollator/krukken/stok. 

• Minimaal 24 uur van te voren reserveren via telefoonnummer 06 – 39 72 14 86. 

Volledige info op Buurt Mobiel – Maatwerkvervoer voor & door de wijk 

 

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/coronavirus/vaccineren/
https://www.regiotaxiutrecht.nl/nieuws/vervoer-met-regiotaxi-naar-vaccinatielocatie
https://www.buurtmobiel.com/


 
  



Vaccineren | Gemeente Utrecht 

Vaccineren 

GGD regio Utrecht (GGDrU) startte 2 februari 2021 met het vaccineren in de Jaarbeurs Utrecht. Hal 1 van de 
Utrechtse Jaarbeurs is de centrale plek voor coronavaccinatie voor de inwoners van Utrecht en omstreken. 
Inwoners die een uitnodiging hebben ontvangen van het RIVM, kunnen hier op afspraak terecht voor een 
vaccinatie. 

De Jaarbeurs is hiervoor 7 dagen per week open van 08.00 uur tot 20.00 uur. De ingang van de 
vaccinatielocatie is halverwege hal 1 aan de kant van P1. 

De Jaarbeurs is goed bereikbaar: 

• Met het openbaar vervoer. De Jaarbeurs ligt naast station Utrecht Centraal. Hier stoppen veel treinen, trams en 
bussen. Vanaf Utrecht CS loopt u in een paar minuten naar de vaccinatielocatie in hal 1. Volg vanuit de 
stationshal de borden ‘Jaarbeursplein’. Vanaf het Jaarbeursplein steekt u over naar de entree van het 
Jaarbeursterrein. Daar volgt u de borden naar de vaccinatielocatie. De tramhalte aan de Graadt van Roggenweg 
is nog iets dichterbij. Hier stopt vier keer per uur een tram. 

• Met de fiets. Op parkeerterrein P3 (naast Kinepolis) is een onbewaakte fietsenstalling. 

• Met de regiotaxi of taxi. Komt u met de taxi? Meld u zich dan bij P1 en volg de aanwijzingen van de 
verkeersregelaar. Lees meer over het reizen met de regiotaxi op de website van de regiotaxi 

• Met de Buurt Mobiel. Woont u in Overvecht, Zuilen, Ondiep of Noordoost? Dan kunt u ook met Buurt Mobiel 
naar de vaccinatielocaties in Utrecht en Houten. Lees meer op de website van Buurt Mobiel. 

• Met de auto. Volg vanaf de snelweg de borden Jaarbeurs P1 aan de Graadt van Roggenweg. Vanaf het 
Westplein op de Graadt van Roggenweg volgt u ook de borden “Covid-19 vaccineren GGD”. Stel de navigatie in 
op Graadt van Roggenweg Utrecht. U kunt gratis parkeren op P1. 

 
  

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/coronavirus/vaccineren/
http://www.regiotaxiutrecht.nl/home
https://www.buurtmobiel.com/


Vervoer met Regiotaxi naar vaccinatielocatie — Regiotaxi Utrecht 
Vervoer met Regiotaxi naar vaccinatielocatie  

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat het Wmo-vervoer in voorkomende gevallen ingezet kan worden voor 
vervoer van/naar vaccinatielocaties. We hebben de belangrijkste vragen voor u op een rij gezet. 

Welke klanten kunnen gebruik maken van deze regeling? 
Alle Wmo-klanten met een (geldige) Wmo-regiotaxipas. 
 
Wat kost een rit van/naar een vaccinatielocatie? 
Voor deze specifieke retourrit betaalt u geen klantbijdrage. 
 
Mag ik een begeleider (bijv. partner, kind) meenemen bij deze ritten? 
Eén begeleider mag kosteloos mee reizen. Voor elke extra begeleider geldt een klantbijdrage. 
 
Kunnen ook andere inwoners zonder Wmo-regiotaxipas met de regiotaxi van/naar een vaccinatielocatie 
worden gebracht? 
Ja, dat is mogelijk, alleen betalen deze klanten wel een klantbijdrage. Alle niet Wmo-gerechtigde klanten – ook 
klanten met een OV-regiotaxipas – kunnen gebruik maken van de regeling. Elke inwoner kan een rit van/naar 
een vaccinatielocatie boeken tegen de geldende OV-regiotaxi tarieven. 
 
Hoe boek ik een rit in van/naar vaccinatielocatie? 
U boekt de retour rit telefonisch via het reserveringsnummer.  U meldt dat het om een vaccinatie rit gaat. Als u 
dit niet aangeeft, vraagt de telefoniste het bij u na. U geeft de benodigde informatie aan de telefoniste (zoals 
ophaaladres, aantal personen, eventuele hulpmiddelen). Op de heenrit naar de vaccinatielocatie geldt een 
aankomstgarantie. De aankomstgarantie wordt ingeboekt 10 minuten voor de aangeven priktijd. De telefoniste 
boekt tegelijkertijd een retour rit in op basis van vertrektijd. 
 
Naar welke vaccinatielocaties kan ik als klant reizen? 
Klanten kunnen reizen naar elke vaccinatielocatie welke binnen het vervoersgebied van Regiotaxi Utrecht. 
Volgens de spelregels voor het reizen met de regiotaxi geldt de voorwaarde dat of de herkomst of de 
bestemming in een van de deelnemende gemeenten ligt. 
 
Mondkapje in de taxi 
Gaat u gebruikmaken van het vervoer van met de regiotaxi? Zorg er dan voor dat u een medisch mondkapje bij 
u heeft (een IIR ofwel 2R). U bent namelijk verplicht een mondkapje in de bus of taxi te dragen. Medische 
mondkapjes zijn verkrijgbaar bij de apotheek of online te bestellen. 
Buurt Mobiel rijdt, ook in coronatijd! – Buurt Mobiel 

Buurt Mobiel rijdt, ook in coronatijd! 
Wij zijn open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur. Hoe werkt het? 
1) U belt de centralist op 06-39721486. Daarna zal u gevraagd worden of u of iemand in uw huishouden 
klachten heeft die passen bij corona. Als dit NIET het geval is, kunt u een rit reserveren en/of mee aan boord. 
2) Mocht u of iemand in uw huishouden WEL klachten hebben dan verzoeken wij u vriendelijk thuis te blijven 
en contact op te nemen met uw huisarts/GGD. Mogelijk wordt u getest op corona. U kunt dan niet mee met 
ons totdat u een negatieve uitslag heeft ontvangen of als u weer beter bent. Dit is voor uw en onze veiligheid 
het beste om zo verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
3) U dient achterin het voertuig plaats te nemen en zo veel mogelijk zelf de gordel vast te doen. Wij hebben 
spatschermen aangebracht in onze voertuigen, zodat u en de vrijwilliger zo veilig mogelijk vervoerd worden. 
4) Er mogen maximaal 2 personen mee op de achterbank, en alleen als zij een huishouden vormen. 
5) Er worden geen ritten gecombineerd door ons, u reist dus alleen. 
6) Wij voeren dus ook nog geen groepsritten uit. 
7) Aan boord moet u een mondkapje dragen. Handschoenen zijn niet verplicht. 

Heeft u nog vragen? Aarzelt u niet en belt u ons gerust. 

https://www.regiotaxiutrecht.nl/nieuws/vervoer-met-regiotaxi-naar-vaccinatielocatie
https://www.buurtmobiel.com/uncategorized/buurt-mobiel-gaat-weer-rijden/


Verkooppunten strippenkaart Buurt Mobiel: 

 
– Cigo Overkapel (Winkelcentrum Overkapel) (i.v.m. lockdown gesloten) 
 
– Coffeemania Overvecht (Station Overvecht) 
 
– Zorgoutlet Utrecht (Shoppingcenter Overvecht) 
 
– Van Kuilenburg Autoservice (Winkelcentrum Gagelhof) 
 
– Kapper Cremode (Winkelcentrum De Klop) open per 3 maart 
 
– Versshop ’t Kaasvat (Winkelcentrum de Klop) 
 
– Jumbo (Franciscusdreef 88) 
 
– Iris Bloemsierkunst, (Doornburglaan 13, WC Rokade, Zuilen) 
 
– Froon Dierenpeciaalzaak, Zamenhofdreef 97 (Shoppingcenter Overvecht) 
 
– Primera, Troosterhof 7 (WC De Gaard) 
 
– Vivant De Lesseps (Zuilen) 
 
– Zuilense apotheek, Amsterdamsestraatweg 652 (Zuilen) 
 
– Apotheek Deli-Bergema, Amsterdamsestraatweg 373 (Ondiep) 
 
– Apotheek Elinkwijk, Amsterdamsestraatweg 560 (Zuilen) 
 

 


