
Scootmobielstalling aan de Achterom 
 
Het wooncomplex aan de Achterom is 
sinds kort een voorziening rijker. 
Sommige bewoners aldaar zijn 
genoodzaakt gebruik te maken van een 
scootmobiel. Op deze manier kunnen zij 
toch eens wat verder van huis voor een 
boodschap, op familiebezoek of zomaar 
een ritje in de omgeving maken. 
Tot nu toe was er geen fatsoenlijke 
stalling voor deze voertuigen. De 
woningen zelf zijn te krap, of de 
scootmobiel kan er niet eens in komen. 
Dit leidde tot een geïmproviseerde  
stallingsplek in de kelder onder de trap 
wat kon leiden tot onveilige situaties met 
elektriciteit. Een andere bewoner moest 
naar een andere locatie voor de stalling. 
Eerst een eind lopen om de scootmobiel 
op te halen en na afloop weer datzelfde 
eind terug. 
Gelukkig behoren deze vervelende 
scenario's nu tot het verleden. 
 

  
 
De gemeente en het Woonbedrijf hebben op aangeven van het Gehandicapten Platform 
Best (GPB) de handen ineen geslagen en zijn tot een oplossing gekomen. Er zijn bij de 
Achterom zes units geplaatst voor stalling. Hierin staan de scootmobielen veilig en droog 
en er is een oplaadpunt in elke unit. De gebruiker kan de unit openen met een afstands-
bediening, de scootmobiel erin rijden en aansluiten op de oplader. Vervolgens kan de unit 
met afstandsbediening weer worden gesloten. Het concept is even simpel als doeltreffend. 
Deze voorziening is de eerste in zijn soort in Best! 
 
Dinsdag 17 september kregen de eerste vier gebruikers onder toeziend oog van wet-
houder Wilma van der Rijt en vertegenwoordigers van de Seniorenraad en het GPB        
de afstandsbediening voor hun stallingsunit uit handen van Tim Reijnders van het 
Woonbedrijf. 
Na wat uitleg bleek het vrij gemakkelijk de stalling te gebruiken. 
Het mag duidelijk zijn dat de desbetreffende bewoners heel blij zijn dat zij hun 
vervoermiddel op deze manier veilig en dicht bij huis kunnen stallen. 
 
(Artikel, geschreven door Rita Blom, overgenomen uit de nieuwsbrief van het GPB) 


