V

R

VLAARDINGS OVERLEG REVALIDATIE
April/mei 2017
In deze nieuwsbrief aandacht voor:
-

Winkelen met uw scootmobiel

Winkelen met uw scootmobiel? Hoe omgaan met obstakels.
Winkelcentra, gebouwen en openbare ruimten zijn soms minder toegankelijk voor scootmobielen. Hoe u
kunt omgaan met hindernissen als u scootmobiel rijdt.
Mobiliteit en toegankelijkheid met een scootmobiel
De scootmobiel zorgt dat u weer mobiel bent. Want, met uw voertuig mag u naar binnenrijden in
warenhuizen, supermarkten, winkelcentra en openbare gebouwen. Dat is fijn, want dat verhoogt uw
bewegingsvrijheid. Zelf kleding kopen, boodschappen doen, naar de bibliotheek, ziekenhuis, gemeentehuis,
buurthuis en dergelijke.
Maar, dat kan soms onverwachts problemen geven. Bijvoorbeeld onderweg. Denk aan loszittende
stoeptegels, auto’s die op het trottoir staan geparkeerd, fietsen die de doorgang blokkeren of lantaarnpalen
midden op de stoep. Echter, ook supermarkten, kledingzaken, coffeecorners, schoenenwinkels en andere
gebouwen zijn niet altijd gemakkelijk toegankelijk. Te smalle ingang, te hoge drempel, krappe
winkelpaden, bakken met koopjes bij de entree, enzovoort. Of openbare gebouwen met te hoge drempels,
te steile opritten en dergelijke. En hoewel u dus weer mobiel bent, kan dat uw mobiliteit toch weer
beperken.
Toegankelijkheid en regelgeving
Overigens? Toegankelijkheid is een basisvoorziening. En een flink aantal zaken als het gaat om
toegankelijkheid is vastgelegd in wet- en regelgeving vastgelegd. Denk aan eisen die worden gesteld
worden aan bijvoorbeeld een gebouw of openbare ruimte. Bovendien moeten openbare gebouwen en
ruimten vanaf 2017 verplicht voor iedereen toegankelijk worden. Ook voor mensen met een scootmobiel.
Dit dankzij het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking waar de Tweede Kamer
onlangs mee instemde.
Hoe omgaan met obstakels als u scootmobiel rijdt
Uiteraard is het op z’n zacht gezegd vervelend als u niet onbelemmerd kunt gaan shoppen met uw
scootmobiel. Om ergernissen voor te zijn enkele tips hoe u kunt omgaan met obstakels en/of hindernissen
als u met uw scootmobiel gaat winkelen en dergelijke.
Lijstjes maken
Gaat u winkelen? Maak van te voren een lijstjes. Met welke boodschappen u nodig heeft en in welke goed
toegankelijke winkels u daarvoor moet zijn. Het bespaart u energie als u weet waar u zonder problemen
naar binnen kunt met uw scootmobiel in plaats van de ene winkel naar de andere te rijden en tot de
ontdekking komen dat het toch lastig wordt er naar binnen te gaan met uw voertuig.
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Route plannen
Trouwens? Maakt u lijstjes? Dan kunt u ook uw route plannen naar de winkels en eventuele hindernissen
omzeilen zonder kilometers om te rijden. Denk aan een trottoir met loszittende tegels of een opgebroken
weg.
Liften in winkelcentra
Wilt u naar een grote winkel of winkelcentrum? Die bestaan vaak uit meerdere verdiepingen met in het
midden een aantal roltrappen. Daarnaast zijn er vaak een of meerdere liften waar u gebruik van kunt
maken. Informeer eventueel vooraf waar die zich bevinden, dat maakt het winkelen een stuk aangenamer.
Bel dat u komt
Wilt u een winkel of andere gelegenheid bezoeken die minder makkelijk toegankelijk is? Zoek het
telefoonnummer op en bel de zaak. Leg uit dat u minder mobiel bent en graag de winkel wilt bezoeken. En
spreek een tijdstip af dat u komt en vraag of zij u dan willen helpen. Gewoon doen!
Tijdstip kiezen
Behalve hindernissen, maken ook grote groepen winkelend publiek het soms lastig om ongehinderd met
uw scootmobiel te rijden en te manoeuvreren. Een manier om dat te omzeilen, is het tijdstip waarop u op
pad gaat. Een optie is om de zogenaamde spitstijden te mijden. Door bijvoorbeeld midden in de ochtend of
de middag te gaan winkelen. Dan is het doorgaans een stuk rustiger en is er meer mogelijkheid om te
rijden en te manoeuvreren. Dat kan stress voorkomen. Bovendien heeft winkelpersoneel dan ook meestal
wat meer tijd om u te helpen.
Hulpmiddelen mee
Misschien gebruikt u krukken of een rollator? Neem die mee, zodat u bijvoorbeeld naar binnen kunt in een
winkel met een te krappe entree?
Vraag om hulp
U kunt natuurlijk ook het winkelend publiek of het winkelpersoneel even om assistentie vragen. Om iets uit
de schappen te pakken dat te hoog of te laag staat. Of uit de diepvries en dergelijke.
Winkeliers en toegankelijkheid
Benieuwd welke maatregelen u als winkelier kunt nemen om beter toegankelijk te zijn voor scootmobielen,
rolstoelen en dergelijke? Daar komen wij binnenkort op terug.
Bron: quingo.nl/nieuwsblog-quingo-scootmobielen/222-winkelen-met-uw-scootmobiel-hoe-omgaan-metobstakels
Wat is uw ervaring met de toegankelijkheid van winkel,gebouwen en openbare ruimten met
uw scootmobiel? Of misschien heeft u tips? Uw reactie vernemen wij graag via een van de
onderstaande e-mails.
Meer nieuws leest u in de volgende nieuwsbrief van juni/juli 2017. Wij wensen u veel
leesplezier toe. Namens het bestuur, Willem van der Hoek en Ronald Brouwer. Heeft u copy
voor de nieuwsbrief? Mail het naar: r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl
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