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Loree Oudejans (r) krijgt van wethouder Hennie Bogaards de sleutel en een bon om er met z’n tweetjes op uit te gaan.

De Noordoostpolder

Iedereen mobiel door scootmobielpool
Wat heb je aan een scootmobiel als je ’m niet overal mee naartoe kunt nemen? Dat kan voortaan
anders met de scootmobielpool die gemeente Noordoostpolder opzet.
EMMELOORD
‘Ik vind het een uitkomst’,
zegt Loree Oudejans (72) uit
Marknesse. Aan haar dan ook
de eer om het contactsleuteltje om te draaien, waarmee
de pool donderdagmorgen in
de Hof van Smeden in Emmeloord werd gelanceerd.
Loree heeft zelf een scootmobiel, ‘maar als ik met de taxi
naar de dagopvang ga hier in
de Hof van Smeden, kan ik
’m niet meenemen. Dus
tussendoor even de Lange
Nering in, was er niet bij’.
De scootmobielpool brengt
daar verandering in, want in
de Hof van Smeden staan nu
twee scootmobiels die vrij
gebruikt mogen worden. En
dat gaat heel simpel, licht

wethouder Hennie Bogaards
toe. ‘Geen ingewikkelde
aanvraagprocedure, maar
alleen bij de receptie een
briefje ondertekenen als
bewijs dat u de scootmobiel
meegenomen heeft.’ Wie er
zeker van wil zijn dat de
beide scootmobiels niet uitgeleend zijn, kan natuurlijk ook
een reservering maken.

Uitbreiding

‘En als het goed loopt, komen
er meer en ook elders’, verzekert de wethouder. ‘Wij zijn
heel benieuwd hoe het gaat
lopen. Het zou leuk zijn als
hierdoor weer meer mensen
op pad gaan.’
‘Wij staan er heel positief
tegenover’, zegt Anne Zand-

bergen, manager Hof van
Smeden van de Zorggroep
Oude en Nieuwe Land. ‘De
pool is een prima gedachte.
Wij willen dit in al onze
locaties opzetten.’
De scootmobiels zijn niet
alleen te gebruiken door
bewoners van Hof van Smeden. ‘Ze staan er voor iedereen, ook voor jongeren die
slecht ter been zijn’, aldus de
wethouder.
Op korte termijn komen er
meer uitleenpunten, verdeeld
over de gemeente. Gedacht
wordt aan vijf à zes scootmobiels bij de tehuizen in Emmeloord en een aantal in
enkele dorpen. Wie niet in
staat is de mobiel op te halen,
kan gebruik maken van de

haal- en brengservice die de
gemeente op gaat zetten.
De maatregel is uiteraard ook
een bezuiniging. Bogaards:
‘Mensen doen een beroep op
de wmo (wet maatschappelijke ondersteuning, red.). In
praktijk gebruiken ze de
scootmobiel echter niet dagelijks. Aan de andere kant zijn
er mensen die één nodig
hebben, maar denken er niet
voor in aanmerking te komen. Met een pool kunnen de
scootmobiels veel efficiënter
gebruikt worden.’ Bovendien
gaan mensen die een eigen
scootmobiel hebben vanaf
volgend jaar een eigen bijdrage betalen.
Margé Hof

