
Buurtscoot Noord
Zelfstandig en mobiel blijven

Vanaf september is het op enkele plaatsen in de deel-
gemeente Noord mogelijk om gratis een scootmobiel 
te lenen. Dat is handig als u zelf (tijdelijk) minder goed 
ter been bent. Maar ook als u bezoek krijgt van mensen 
die niet goed kunnen lopen. De proef periode duurt 
tot december 2013. 

Bezoek ook onze website:
www.buurtscoot.nl
Telefoonnr. Wilskracht Werkt:
06 - 42 473 507



 De voordelen van een buurtscoot op een rijtje 

Hoe werkt Buurtscoot Praktische informatie

Uitleenpunten
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U dient eerst lid te worden van 
Buurtscoot Noord. U meldt zich 
aan bij Wilskracht Werkt. Wij 
bekijken hoe rijvaardig u bent. 

U betaalt eenmaal  €25,- als 
borg, die u terug krijgt als u zich 
uitschrijft of aan het einde van 
de proefperiode van het project. 
Als u bent ingeschreven krijgt u 
instructies en spelregels mee 
hoe en waar u een Buurtscoot 
kunt lenen. 

De buurtscoot kunt u halen bij 
een uitleenpunt bij u in de buurt.

•
•
•
•

U heeft geen omkijken naar het onderhoud

U hoeft niet zelf voor een stalling voor te zorgen

Het lenen van een scootmobiel is gratis in de proefperiode.
U betaalt alleen een borg.

U hoeft geen aanvraag in te dienen bij de Gemeente

Een Buurtscoot geeft u 
de vrijheid om zelfstan-
dig te reizen, wanneer u 
maar wilt. Bijvoorbeeld 
voor doktersbezoek, om 
boodschappen te doen, 
of om langs te gaan bij 

familie of vrienden. 

Uitleenpunten
Er zijn verschillende uitleenpunten (zie kaartje). U kunt een Buurtscoot 
lenen, als u binnen een straal van 500 meter bij het dichtstbijzijnde 
uitleenpunt woont.  Reserveren, minimaal een dag van te voren bij het 
centrale nummer van Wilskracht Werkt. Per keer kunt u een scootmo-
biel  een of twee dagdelen lenen. U zorgt er zelf voor dat u de Buurt-
scoot in goede staat en op het afgesproken tijdstip terugbrengt. Voor 
‘pech onderweg’ krijgt u een speciaal telefoonnummer mee. 

De haal- en brengservice staat voor u klaar.
Lukt het niet om de scootmobiel zelf op te halen en weer terug te 
brengen? En er is geen familielid, kennis of buur die u kan helpen? 
Dan kunt u gebruik maken van de haal- en brengservice. U reserveert 
eerst de scootmobiel en bespreekt dan of halen en brengen mogelijk 
is. Een vrijwilliger levert de scootmobiel dan op het afgesproken tijd-
stip bij u thuis af. Deze haalt de scoot weer bij u op, op het tijdstip dat 
u heeft afgesproken. 

Gratis rij- instructies
Een scootmobiel besturen is niet moeilijk. Toch is het fijn om te weten 
hoe het werkt en welke verkeersregels er gelden. Vrijwilligers van het 
project Buurtscoot Noord leveren gratis rij- instructie. Het is ook mo-
gelijk dat een vrijwilliger u de eerste periode begeleidt bij het rijden.

1. Jan van der Ploeghuis
Humanitas
Hooglandstraat 67

2. Centrum Jeugd en Gezin
Eudokiaplein 31

3. Plus Stadhoudersplein
Stadhoudersplein 135

4. Laurens Blijdorp
Schimmelpenninckstr. 31

5. De Provenier (Middin)
Provenierssingel 55

Verhuur via Wilskracht Werkt.
Tijdstippen verschillen per locatie.



Vrijwilliger 
zijn bij 

Buurtscoot 
Noord?

Er zijn altijd mensen nodig 
om mensen te begeleiden, 
rijles te geven, Buurtscoots 
te onderhouden of te halen 
en te brengen. Bel of mail 
naar Wilskracht Werkt.

Wilt u meer weten over Buurtscoot Noord?

Op www.buurtscoot.nl vindt u meer informatie en de 
locaties waar u een scootmobiel kunt lenen. 
Op werkdagen is Wilskracht Werkt bereikbaar van 9:00 
tot 16:00op nummer 06 - 42 473 507 of mail naar:
buurtbuddie@wilskrachtwerkt.nl.
Voor vragen over het project: SONOR, Angelina Adam
sgadam@sonor.nl of 010 - 265 27 37 (06 - 47 246 948)


