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NIEUWSBRIEF VAN DE SCOOTMOBIELGROEP  
“SCOOT ON ROUTE”  

 
 

 
1e jaargang, nummer 4, 21 december 2013 
 
Het doel van deze Nieuwsbrief is om u als belangstellenden voor activiteiten voor scootmobielers regelmatig  
te informeren.  
 
Inhoudsopgave: 

1. Verslag maandelijkse bijeenkomst op 3 september jl. met firma Ligvoet 
2. Annulering tocht naar vis- en zwemplas Ekkersweijer, gepland 10 september jl. 
3. Verslag maandelijkse bijeenkomst op 22 oktober jl. in D’n Tref op Zonhove  
4. Verslag van een tocht door het dorp naar Sporthal de Landing op 5 november jl. 
5. Verslag maandelijkse bijeenkomst op 3 december over de verkeersveiligheid met de scootmobiel 
6. Geplande maandelijkse bijeenkomst op 7 januari 2014 in het Combigebouw (brandweer en wijkbeheer) 
7. Geplande maandelijkse bijeenkomsten op 4 februari en 4 maart 2014 in D’n Tref op Zonhove  
8. Diversen  

 
1.Verslag bijeenkomst met firma Ligtvoet 
Op 3 september hadden we onze maandelijkse bijeenkomst in D’n Tref op het terrein van Zonhove. Tijdens deze 
bijeenkomst heeft de heer Verwimp, adviseur van de firma Ligtvoet, ons uitleg gegeven over de gang van zaken bij 
levering, onderhoud en reparaties van de hulpmiddelen. Ligtvoet is onderdeel van de Harting-Bank en Medux is de 
nieuwe overkoepelende naam. 
Gang van zaken bij nieuwe scootmobielen is als volgt: De firma Ligtvoet ontvangt de aanvraag via de gemeente, zij 
screenen de opdracht en bereiden deze voor. De gemeente geeft aan aan welke eisen een scootmobiel dient te 
voldoen, Ligtvoet levert het hulpmiddel. Er wordt altijd in overleg gekeken wat geschikt is voor de klant. Ligtvoet 
houdt zich hierbij aan het voorkeursassortiment dat is opgesteld door de gemeente. Valt dit buiten het pakket dan 
moet dit goed gemotiveerd worden naar de gemeente.  
De gemeente geeft aan of het een scootmobiel van 8, 10, 12 of 15 km per uur betreft. Of een scootmobiel van 12 km 
per uur omgezet kan worden naar bijvoorbeeld 15 km per uur is afhankelijk van het type scootmobiel en dus de 
beslissing daarover van de gemeente.  
Voor de gebruikers van een scootmobiel die nog van de firma Doove zijn, geldt dat zij een scootmobiel ontvangen 
van de firma Ligtvoet als hun scootmobiel wordt afgekeurd om bijvoorbeeld technische redenen.  
Gebruikers van een scootmobiel kunnen met vragen over de aanvraag van een scootmobiel contact opnemen met de 
gemeente, op werkdagen tussen 9.00 – 10.00 uur bij de Wmo-consulenten van de gemeente (0499-479191).  
Voor reparaties en service aan de scootmobiel kan rechtstreeks contact opgenomen met de firma Ligtvoet. 
 
       
 

Foto:  gebouw van de firma Ligtvoet aan de  
Gerstdijk 2, 5704 RG Helmond 

       Tel. 088-1020150 

 

http://www.medux.nl/
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Dhr. Verwimp heeft alle opmerkingen en vragen van de aanwezigen genoteerd en zal hierop actie ondernemen. 
Het was een interessante bijeenkomst waarbij alles goed op een rijtje is gezet en waar de aanwezigen hun problemen 
met hun scootmobiel hebben kunnen aangeven.  
 
2. Tocht naar de vis- en zwemplas Ekkersweijer 
Helaas is deze tocht, die gepland stond op 10 september jl., niet door gegaan. Het was verschrikkelijk slecht weer, het 
regende ontzettend hard. We hebben iedereen die zich aangemeld had, afgebeld. Zo zie je hoe belangrijk het is dat u 
zich opgeeft voor de activiteiten. Want het weer is vaak onvoorspelbaar. 
Dat betekent dat we deze tocht naar Ekkerweijer nog te goed hebben in het nieuwe jaar wanneer het beter weer is. 
 
3.Verslag bijeenkomst 22 oktober jl. in D’n Tref 
Op 22 oktober jl. kwamen weer bij elkaar voor de maandelijkse bijeenkomst in D’n Tref op Zonhove. Naast dat we 
gezellig met elkaar koffie hebben gedronken, hebben we ook over wat zaken gesproken. Zo is op deze bijeenkomst de 
nieuwe naam vastgesteld. Er waren al een paar maal verschillende namen aan de orde geweest. Maar de knoop 
moest toch een keer doorgehakt worden. Zo is de keuze gevallen op “Scoot on Route” van het CG-Platform Son en 
Breugel. Het geeft de activiteit aan dat we met de scootmobiel on route /op pad gaan. Het is een leuk klinkende 
naam en ook nog in modern Engels. We zijn er blij mee en voortaan gaan we met deze naam communiceren. 
Ook hebben we deze bijeenkomst gesproken over de plannen voor de rest van de winter. Zo ontstond het plan van de 
verkeersveiligheid door de politie, een bezoek aan het Combigebouw en een bezoek aan de bakkerij van Bekkers. De 
eerste 2 zijn uitgevoerd en gepland en de laatste zijn we nog mee bezig. 
 
4.Verslag van een tocht naar Sporthal de Landing 
Op 5 november jl. zijn we om 10.30 uur bij elkaar gekomen in D’n Tref op Zonhove voor een verrassingstocht. Dat 
betekende dat we een tocht maakten dwars door het dorp. Vervolgens hebben we een bezoek gebracht aan Sporthal 
de Landing aan de Rooijseweg. De beheerder Jacqueline heeft ons rondgeleid door deze nieuwe sporthal met mooie 
ruime kleedkamers en een grote sporthal die in 3 delen verdeeld kan worden. Daarna hebben we gezellig met elkaar 
koffie gedronken met heerlijk gebak. Dit is dan zo iets waar je normaal alleen niet aan toe komt, zeker als je moeilijk 
ter been bent. Maar zo in groepsverband lukt dat wel en met succes. 
 
5.Verslag bijeenkomst over de verkeersveiligheid door dhr. Peters, BOA en dhr. Gouka, wijkagent 
Op 3 december was er een maandelijks bijeenkomst in D’n Tref op Zonhove. De heer Gouka en de heer Peters waren 
te gast om te spreken over de veiligheid bij het gebruik van de scootmobiel in het verkeer. De heer Gouka is als 
wijkagent werkzaam in Son en Breugel en de heer Peters is BOA, Buitengewoon Opsporings Ambtenaar, in dienst van 
de gemeente Son en Breugel. De wijkagenten zijn te bereiken in het gemeentehuis van maandag t/m donderdag van 
14.00 tot 16.30 uur, en op donderdagavond tot 18.30 uur. Sinds 2004 zijn de BOA’s werkzaam in onze gemeente. De 
BOA’s hebben hun werkplek in het nieuwe Combigebouw. 
 
 
 
 
Foto: de heer Peters, BOA, links en  

de heer Gouka, wijkagent naast hem tijdens de uitleg  
aan de “Scoot on Route” groep in D’n Tref op Zonhove 
op 3 december 2013 

 
 
 
 
 
 
Als het goed is krijgen gebruikers bij de levering van een scootmobiel uitleg over de verkeersregels. In de praktijk 
blijkt dat niet alle leveranciers deze dienst aanbieden. Ligtvoet bijvoorbeeld verstrekt de regels o.a. in de vorm van 
een boekje: “Met uw scootmobiel veilig in het verkeer”. Doove heeft geen verkeersregels verstrekt.  
De heer Gouka meldt dat een scootmobiel volgens de wegenverkeerswet gelijk wordt gesteld met een voetganger.  
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Een scootmobiel valt onder de gehandicaptenvoertuigen en heeft een elektrische motor en een verzekeringsplaatje. 
Voor een scootmobiel is geen rijbewijs nodig. Niet iedere scootmobiel heeft een verzekeringsplaatje, voor sommige 
geldt dat het voldoende is om verzekeringspapieren bij de hand te hebben. 
De minimale leeftijd voor het besturen van een scootmobiel is 16 jaar, hiervoor kan indien noodzakelijk ontheffing 
voor verkregen worden als de scootmobiel niet harder dan 10 km per uur rijdt.  
Op het trottoir mag een scootmobiel maximaal 6 km per uur rijden. Dat vinden wij eigenlijk te hard. De 
scootmobieler hoort zich aan te passen aan de plek waar die rijdt. Is dat het trottoir dan betekent dat stapvoets 
rijden. Dhr. Peters geeft aan dat helaas houdt niet iedereen zich hier aan met gevaarlijke situatie en ongelukken als 
gevolg. Scootmobielers mogen oversteken op een voetgangersoversteekplaats. 
Overdag is verlichting niet verplicht, alleen bij slecht zicht. Na zonsondergang is verlichting voor en achter verplicht. 
Op het trottoir is verlichting niet verplicht.  
De situatie in het dorp wordt besproken, o.a. dat binnen 5 meter voor een voetgangersoversteekplaats niet 
geparkeerd mag worden. Voor scootmobielers levert dit vaak gevaarlijke situaties op omdat ze slecht zichtbaar zijn 
tussen geparkeerde auto’s. De heren herkennen dit zeker. Ook zij hebben eerder aangedrongen om meer ruimte bij 
de zebra’s te maken voor de verkeersveiligheid. Het bestuur van het CG-Platform neemt dit specifieke voorbeeld mee 
in het overleg met de wethouder. 
Hierna werden nog een aantal situaties genoemd door de aanwezige berijders van scootmobielen die gevaarlijk zijn. 
Doorrijden van auto’s bij voetgangersoversteekplaats is een ervaring die velen hebben. Een voorbeeld werd genoemd 
dat een auto netjes stopt om de scootmobieler door te laten en vervolgens schiet er een andere auto om heen en 
dat scheelde maar een haartje. De schrik bij zoiets is enorm. Maar de conclusie is wel dat dit ook de voetgangers en 
fietsers overkomt. Er wordt geen rekening mee gehouden. Het is een kwestie van mentaliteit. Andere kant is dat je 
wel voorrang hebt, maar geen voorrang mag nemen. Het blijft opletten in het verkeer, ook voor de berijders van de 
scootmobielen. We hebben met elkaar veel geleerd van het bezoek van de heren en zij werden hartelijk bedankt. 
 
6.Bijeenkomst in het Combigebouw op 7 januari 2014 
De eerste activiteit die we gepland hebben gepland in het nieuwe jaar is op dinsdagmorgen 7 januari 2014. Wij gaan 
naar het Combigebouw aan de Rooijseweg 1. Daar zijn gevestigd de kantoren van het wijkbeheer, de wijkteams en de 
Brandweer. We verzamelen ons bij de ingang van het Combigebouw, naast de brandweergarage. We worden om 
10.30 uur verwacht. De scootmobielen kunnen gewoon op dat trottoir voor de ingang gezet worden, dat is ruim 
genoeg. Van belang is dat u zich even opgeeft voor dit bezoek bij Janneke Busko, tel. 0499-475848 of 06-42678852 of  
e-mail: cgplatformsonenbreugel@gmail.com 
 
7.Op 4 februari en 4 maart 2014 maandelijkse bijeenkomsten 
Onze volgende maandelijkse bijeenkomsten zijn gepland op de dinsdagmorgen 4 februari en 4 maart 2014  
om 10.30 uur in D’n Tref op Zonhove. We hebben nog geen speciale zaken hiervoor georganiseerd. Dat kan nog 
komen. Maar anders maken we er een gezellig ochtend van met elkaar onder het genot van een lekker kopje koffie, 
zoals we dat gewend zijn op Zonhove. 
 
8.Diversen  
 
Vrijwilligers 
Kent u mensen die het leuk zouden vinden ons als groep te vergezellen op de fiets, laat het ons weten. 
Ook partners zijn welkom om mee te fietsen. Maar tevens zijn vrijwilligers voor andere activiteiten van de groep  
“Scoot on Route” nodig. Wie horen graag wie mee zou willen werken. 
 
Potje met geld 
Er is een potje met geld georganiseerd waar Dinie van Asten de schatbewaarder van is. Dit potje kan gevuld worden 
met vrijwillige bijdrage tijdens de bijeenkomsten. Dit zal gebruikt worden voor “Lief en Leed” of voor andere zaken 
waar wij met elkaar over beslissen. 
 
Vertegenwoordiging in het CG-Platform 
Uit de groep “Scoot on Route” zijn 2 mensen vertegenwoordigd naar het Chronisch zieken en Gehandicapten 
Platform. Dat zijn Dinie van Asten en Lidy van Dijk. Zij zullen de vergaderingen bijwonen en meepraten over de 
belangenbehartiging van chronisch zieken en mensen met een beperking; het doel van ons Platform. 
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ToegankelijkheidsPLUIM 2013 
Ook hebben een aantal mensen van “Scoot on Route” mee gedaan met de screening van de 4 openbare gebouwen.  
Met name John Steenbakkers-Kums heeft in een team een aantal locaties bezocht en beoordeeld. Dit is gedaan om 
de jaarlijkse ToegankelijkheidsPLUIM Son en Breugel uit te reiken. Deze Pluim wordt elk jaar door het CG-Platform 
uitgereikt aan de meest toegankelijke locatie die per jaar bij een reeks van de zelfde locaties wordt uitgezocht. Dit 
jaar waren dat de openbare gebouwen en de winnaar van de ToegankelijkheidsPLUIM 2013 is de Bongerd geworden. 
De Bongerd ontving de PLUIM op 20 december jl. 
 
Gezondheid 
Het valt niet mee om alles te doen wat je graag zou willen doen wanneer je een beperking hebt. Want als berijders 
van een scootmobiel gaat het niet altijd goed met onze gezondheid. Ook op dit moment zijn er mensen van onze 
groep waarbij de gezondheid niet in orde is. Vanaf deze plaats wensen wij hen veel beterschap en sterkte toe. 
 
Iedereen die zich wil aansluiten bij onze groep “Scoot on Route” is van harte welkom. Meer informatie  
bij Janneke Busko, tel. 0499-475848 of 06-42678852 of e-mail: cgplatformsonenbreugel@gmail.com 
 
Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen met dank aan Nathalie Kwanten, secretaris CG-Platform, voor de 
verslaglegging van de bijeenkomsten.  Dank aan Janneke Busko, voorzitter CG-Platform, voor de organisatie van de 
activiteiten. Met daarbij de begeleiding van John Carp van het IVN en Herman Pruijmboom, penningmeester CG-
Platform. Redactie: Jan de Lange (jan.delange@kpnmail.nl) 
 
Het bestuur van het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel wenst u 

Prettige Kerstdagen en voor 2014  
    een zo gezond mogelijk Nieuwjaar  
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