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In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

- Rijden met een scootmobiel 

- Coronacrisis voor mensen met een beperking verre van voorbij 

 

Mooi weer, er op uit? Kijk ook uit! 
 
Rijden met een scootmobiel  

Een scootmobiel is een handig hulpmiddel als u door gezondheidsproblemen of een ongeval slecht kunt 
lopen. Dan bent u toch nog mobiel.  

 

 Voor wie is een scootmobiel geschikt?  

 Waar vind ik een scootmobiel?  

 Kan ik een vergoeding krijgen?  

  

Voor wie is een scootmobiel geschikt? 

Een scootmobiel is handig als u: 

 niet kunt lopen, of alleen maar kleine afstanden 

 zelfstandig kunt meedoen aan het verkeer 

 niet goed kunt reizen met ander vervoer, zoals een (aangepaste) fiets 

  

Met een scootmobiel ( Zie Scoot-info.nl) bent u onafhankelijker en houdt u meer energie over. U kunt 
bijvoorbeeld zelf boodschappen doen of de hond uitlaten. En u kunt zich onder de mensen begeven en uw 
sociale contacten warm houden. 

 

 

 

 

mailto:stichtingvor@hotmail.com
https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/rijden-met-een-scootmobiel#article-content-1
https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/rijden-met-een-scootmobiel#article-content-2
https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/rijden-met-een-scootmobiel#article-content-3
http://www.scoot-info.nl/scootmobiel-informatie/hoe-werkt-een-scootmobiel-/
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Verkeersregels 

 Jongeren én volwassenen mogen rijden op een scootmobiel. Gaat de scootmobiel sneller dan 10 
kilometer per uur? Dan moet u 16 jaar of ouder zijn. Een scootmobiel gaat ongeveer 6 tot 45 
kilometer per uur. 

 U heeft geen (bromfiets)rijbewijs nodig om op een scootmobiel te mogen rijden. 

 Rijd met een scootmobiel op de stoep, het fietspad of - als dat veilig kan - op de weg. 

 Volg de verkeersregels die gelden voor de plek waar u rijdt (bijvoorbeeld stoep of fietspad). 

Lees meer over de verkeersregels voor scootmobiels (Via Rijksoverheid.nl). 

 

Waar vind ik een scootmobiel? 

Via Hulpmiddelenwijzer.nl vind u meer advies en informatie over allerlei soorten scootmobiels.  

Kan ik een vergoeding krijgen? 

Of u een vergoeding krijgt voor een scootmobiel en van wie, hangt af van waar u de scootmobiel voor 
nodig heeft.                                                                                                                                                     
Bron: Regelhulp.nl 

 

Illya Soffer in Nieuwsuur: ‘coronacrisis is voor mensen met een beperking verre van voorbij’ 

Terwijl een deel van Nederland ‘gewoon’ vakantie viert in het buitenland en weer aanschuift in restaurants, 
zit een grote groep mensen met een hoog risico bij een Covid-19 besmetting nog steeds in onzekerheid en 
kan niet meedoen. “Veel mensen die ondanks hun beperking voorheen nog prima mee konden doen in de 
maatschappij, durven nu niet naar werk, de supermarkt of het ziekenhuis vanwege drukte op die plekken”, 
zegt Ieder(in) directeur Illya Soffer in Nieuwsuur. “Door de versoepelingen is het er voor hen alleen maar 
angstiger op geworden. Ze leven heel geïsoleerd.”                                                                                                
Bron: Iederin.nl 

 
Wij hopen dat u de coronatijd goed heeft doorstaan. 

Namens het bestuur van het V.O.R.  
 

Meer nieuws leest u in de volgende nieuwsbrief van september/oktober 2020. Wij wensen u, namens 
het bestuur, veel leesplezier toe.  Willem van der Hoek en Ronald Brouwer.  

Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar: r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl                                                                                                                                                

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijzondere-voertuigen/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-verkeersregels-voor-een-gehandicaptenvoertuig-met-een-motor
http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/zoek/?searchtext=scootmobiel&searchmode=anyword
mailto:r.brouwer19@chello.nl
mailto:whoekie@tiscali.nl

