
Scootmobiels en rollators in Ontmoetingscentrum De Paperclip

Met ingang van september 2022, het nieuwe activiteitenseizoen, hebben we een aantal regelingen 
getroffen voor stallen/plaatsen van uw scootmobiel of rollator in Ontmoetingscentrum De Paperclip.

Het bestuur van Ontmoetingscentrum De Paperclip vindt het uitermate belangrijk dat onze 
bezoekers die voor hun mobiliteit van dergelijke hulpmiddelen afhankelijk zijn, deze veilig en zo dicht
mogelijk bij de zaal van hun activiteit kunnen plaatsen.
Die veiligheid wordt mede bepaald door regels en adviezen die daarvoor door brandweer, medische 
hulpdiensten en onze verzekeringsmaatschappij zijn opgesteld.
Wat betekent dat voor De Paperclip?

Het plaatsen van deze hulpmiddelen in de expositie-gang, de lichtstraat zoals 
we die in de Paperclip noemen, is vanaf heden niet meer toegestaan. 
Hulpdiensten willen daar een volledig onbelemmerde doorgang hebben.

We bieden u de volgende alternatieven/opties;

 Plaats uw scootmobiel in de fietsenstalling. Hij staat daar droog en speciaal daarvoor zijn er 
beugels in het straatwerk aangebracht om uw kostbare hulpmiddel met een extra kabel op 
slot te kunnen zetten.
De buitenverlichting is vernieuwd en is er camerabewaking. Daarmee kunnen we ook 
terugkijken naar een moment van keuze.

 Scootmobielen mogen ook niet in de activiteitenruimte worden geplaatst.

 Voor een rollator is dat, in overleg met uw docent, wel mogelijk.

 Indien het voor u fysiek onmogelijk is om de afstand tussen fietsenstalling en 
activiteitenruimte lopend te overbruggen is er voor scootmobielen een centrale plaats in de 
hal van ingang 14 (de deur bij de Jeu de boulesbaan) ingericht. Vraag het bestuur dan om 
toestemming om daar te stallen. Zonder toestemming kan het bestuur uw scootmobiel 
(laten) verwijderen.
Maximaal 2 scootmobielen kunnen daar worden geplaatst.

We vertrouwen erop u hiermee een passend alternatief te bieden, zodat niets in de weg staat (ook 
letterlijk) om uw bezoeken aan De Paperclip op een veilige en prettige wijze te continueren.


