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In deze nieuwsbrief aandacht voor:
-

Richtlijnen voor het rijden met een scootmobiel

Uw Scootmobiel
Rijdt u in een scootmobiel of gaat u er een aanschaffen? Dan willen wij in deze nieuwsbrief aandacht
besteden aan enkele regels waar u op moet letten. Komt u obstakels tegen wat voor u een ergernis is bij
winkels en bij liften? Meld dit dan bij stichting V.O.R. Wij zorgen ervoor dat uw klacht of opmerking bij de
gemeente Vlaardingen terecht komt. Wij zijn er voor úw belang!.
Met vriendelijke groet,
Willem van der Hoek en Ronald Brouwer

Richtlijnen voor het rijden met een scootmobiel
Voor mensen die slecht ter been zijn is een scootmobiel een goede uitkomst. Zelf boodschappen kunnen
doen, op bezoek gaan of gewoon een eindje buiten in de zon rijden. De scootmobiel zorgt ervoor dat
mensen zelfstandig kunnen blijven meedoen in de maatschappij. Het voertuig is dan ook niet meer weg te
denken uit het straatbeeld.
Het rijden op een scootmobiel hoeft niet moeilijk te zijn. Wel is het belangrijk dat u weet hoe u het
voertuig moet besturen en welke verkeersregels er zijn, zodat u vertrouwd en veilig de weg op kunt.
Laat u zien - Verlichting
Niets is zo gevaarlijk als onzichtbaar zijn in het donker. Of u nu in de stad rijdt of erbuiten, u voert
verlichting op de scootmobiel net als de andere weggebruikers. Zorg ervoor dat u zichtbaar bent met een
reflecterend vest over de stoel en werkende achterlichten. Dus voor- en achterlichten als het donker is en
ook bij slechtzicht overdag.
Heb je voor je scootmobiel een kenteken nodig?
Een scootmobiel heeft geen kentekenplaat. Wel moet u een scootmobiel verzekeren. Er wordt een
verzekeringsplaatje aan de achterkant van het voertuig bevestigd.
Scootmobiel en minimum leeftijd
Als u jonger dan 16 jaar bent, mag u alleen een scootmobiel berijden die niet sneller kan rijden dan 10
kilometer per uur.
Heeft u voor een scootmobiel een rijbewijs nodig?
Berijders van een scootmobiel hebben geen rijbewijs nodig. Ook is het niet nodig een bromfietscertificaat
te behalen.
Let op: Als u niet-gehandicapt bent en toch gebruik maakt van een gehandicaptenvoertuig, dan krijgt u te
maken met de regels voor bromfietsers.
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Stap uit als het kan
Vaak is het onmogelijk om met uw scootmobiel een winkel of café binnen te gaan. Kunt u een paar
stappen lopen, doe dat dan en laat uw scootmobiel buiten staan. Parkeer uw scootmobiel op een plek waar
niemand er last van heeft.
Uw snelheid
Met een scootmobiel kunt u best hard rijden. Als scootmobielgebruiker mag u van de rijweg, het fietspad
en het trottoir gebruik maken. En natuurlijk mag u ook rijden in voetgangersgebieden. Rijd op het fietspad
als een fietser en op het trottoir als een wandelaar. Pas uw snelheid aan. Met 15 km per uur door een
winkelcentrum is voor uzelf en uw omgeving levensgevaarlijk. Stapvoets is de norm.
Verkeersregels
- Rijd rechts.
- Geef op tijd aan als u van richting wilt veranderen, zorg ervoor dat uw richtingaanwijzer goed te
zien is.
- Gebruik de claxon alleen in een gevaarlijke situatie.
- Met een scootmobiel mag u overal rijden behalve op de auto- of snelweg.
- Op de stoep, het trottoir of voetpad of winkelcentrum moet u de verkeersregels volgen die voor
voetgangers gelden. U mag daar met de scootmobiel niet sneller dan 4 kilometer per uur rijden
- Zet uw stand gelijk op laag als u een winkelgebied binnenkomt en let goed op de voetgangers.
In een voetgangersgebied verwacht men niet ingehaald te worden. U hebt géén speciale
voorrechten en dient u te gedragen als een voetganger.
- Op het fietspad gedraagt u zich als een fietser of bromfietser.
- Buiten de bebouwde kom mag u op een fietspad rijden.
- U mag op de rijbaan niet met twee voertuigen naast elkaar rijden, ook niet als het andere
voertuig een scootmobiel is.
- Een scootmobiel mag u gewoon op de stoep parkeren maar let er dan op dat mensen met een
rolstoel, rollator en kinder- of wandelwagen nog kunnen passeren.
- Als scootmobielrijder heeft u een ander zicht op uw omgeving dan de mensen om u heen. Houd
daar rekening mee en probeer anderen niet te hinderen.
Tips voor het goed leren omgaan met een scootmobiel
Voor u met een scootmobiel gaat rijden is het aan te raden voldoende instructielessen te nemen.
Bij Veilig Verkeer Nederland en bij Welzorg kunt u een gratis cursus volgen.
Er zijn hiervoor veel initiatieven, desondanks gebeuren er tamelijk veel ongelukken met scootmobielen.
- Rijd altijd recht een stoep/drempel op en af, als het kan daar waar een verlaging in de stoep zit.
- Neem rustig de bochten.
- Rijdt u op een weg die aan de zijkanten zeer schuin afloopt, neem dan de ruimte en rijdt op een
vlak deel van de weg.
- Gebruik spiegels zodat u ook het verkeer achter u kunt zien.
- Rijdt u pas en kent u mensen die al langer rijden? Vraag dan of ze met u mee willen rijden om
zo ervaring op te doen.
Bron: Gehandicaptenadviesraadraalte.nl/pages/sub/3/34852/Richtlijnen_scootmobiel.html
Meer nieuws leest u in de volgende nieuwsbrief van oktober/november2017. Wij wensen u
veel leesplezier en een fijne zomertijd 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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