
De scootmobiel…. Een hulpmiddel of sta in de weg? 

Tien jaar geleden zag je ze nauwelijks. Tegenwoordig vormen scootmobielen en elektrische fietsen onderdeel 
van het dagelijkse straatbeeld. Daarom is het denken bij Wonen Limburg ook al enige tijd geleden begonnen 
over hoe zij in de toekomst om moeten gaan met het stallen en opladen van scootmobielen in de 
wooncomplexen.  

Veel appartementen complexen zijn niet berekend op de toename van scootmobiel en elektrische fietsen. 
Huurderbelangen Weert kent de klachten over de stallingsproblemen, te weinig stopcontacten (Let op! 
Brandveilige stopcontacten speciaal voor het opladen van accu’s) en met het toenemende gebruik elektriciteit ( 
scootmobiels, maar ook elektrisch koken) kan ook de netwerkcapaciteit te kort schieten. Zaken om rekening 
mee te houden. 

Sta in de weg? 
Scootmobielen op de galerijen, scooters die vluchtwegen versperren, liftstoringen door botsingen van 
scootmobielen en e-bikes die op kosten van niet-gebruikers worden opgeladen. Dit zijn situaties die we 
tegenkomen in de complexen. Niet alleen leiden deze situaties tot risico’s op het gebied van (brand)veiligheid. 
Ook zorgt het voor frustraties bij bewoners. Dit is ook de aanleiding van Wonen Limburg om de situatie in 
beeld te brengen en beleid te ontwikkelen op dit vraagstuk. 

Beperking 
Niet alle complexen kunnen voldoen en zorgen voor voldoende stallingsruimte. Bij nieuwbouw verwacht 
Huurdersbelangen Weert dat hiermee wel rekening wordt gehouden (Overigens met de toegankelijkheid in 
algemene zin). Maar we kennen ook scootmobielen die ‘rondzwerven’ in wooncomplexen en niet of nauwelijks 
gebruikt worden, deze vormen een bron van ergernis bij bewoners.  
 
Overleg met partners 
Huurdersbelangen vindt het belangrijk dat er met het maken van beleid ook met de met zorgpartners wordt 
gesproken, over hun aanpak, visie en ervaringen rondom het stallen en opladen van elektrische voertuigen in 
complexen die Wonen Limburg aan zorginstellingen verhuurd. 
 
Met de gemeenten 
Gemeenten verstrekken vanuit de Wmo verschillende vervoersmiddelen, zoals scootmobielen en elektrische 
rolstoelen. Zij kunnen de trends zien, welke keuzes zij maken en waar Wonen Limburg kan samenwerken. 
 
En niet onbelangrijk, met u als bewoner en/of gebruiker 
Het is een kwestie van maatwerk waarbij ook van de huurder verwacht mag worden dat deze los van het recht 
te hebben op een scootmobiel (overigens een buitenvoertuig) ook vooraf de moeite neemt om met de 
complexbeheerder en bewonerscommissie te bekijken wat mogelijk is. Dit voorkomt veel ergernis achteraf.   
 
Hoe verder? 
Huurdersbelangen Weert verwacht komend jaar van Wonen Limburg te beschikken over een 
toekomstbestendige visie op scootmobielen, scooters en e-bikes. We houden je op de hoogte. 
 
In de bijlage treft u de folder van de brandweer.  
 
 
Huurdersbelangen Weert 
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