
Makkelijk lenen
In Almere kunt u op steeds meer plekken gratis 
een scootmobiel 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. Een leenscootmobiel geeft u 
de vrijheid om zelfstandig te reizen in Almere 
wanneer u maar wilt. 

Reserveren
Het is verstandig om een scootmobiel vooraf te 
reserveren. Zo bent u er zeker van dat er een 
beschikbaar is. U kunt de scootmobiel per keer 
voor maximaal één dag lenen. Als u gebruik wilt 
maken van de haal- en brengservice, bel dan 
minimaal één dag van tevoren om een afspraak 
te maken.

De haal- en brengservice van de meeste 
uitleenpunten wordt verzorgd door de 
Vrijwilligers- en Mantelzorg Centrale Almere 
(VMCA). De VMCA is bereikbaar van maandag 
tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur via 
telefoonnummer (036) 534 14 04. 

Meer weten?
Op www.almere.nl/scootmobiel vindt u alle 
locaties waar u een scootmobiel kunt lenen.
Ook leest u op deze site meer over de haal- en 
brengservice en over de rij-instructies. 

Wilt u toch bellen? Op werkdagen tussen 8.30 
en 17.00 uur kunt u contact met ons opnemen 
met de gemeente via het korte, makkelijke 
telefoonnummer 14 036. 

Zelfstandig reizen
Een leenscootmobiel geeft u de vrijheid om 
zelfstandig te reizen binnen Almere wanneer u 
maar wilt. Bijvoorbeeld om boodschappen te 
doen, of om langs te gaan bij familie of vrienden. 
U kunt ook heerlijk op pad in het Beatrixpark. 
Er is altijd wel een uitleenpunt bij u in de buurt. 

Voordelen leenscootmobiel
•  U hoeft geen aanvraag in te dienen bij de   
 gemeente
•  U heeft geen omkijken naar het onderhoud 
•  U hoeft niet zelf voor een stalling te zorgen 
•  Het lenen van een scootmobiel is gratis
•  U hoeft geen eigen bijdrage te betalen

Haal- en brengservice
Lukt het niet om de scootmobiel zelf op te 
halen en weer terug te brengen? En is er geen 
familielid, kennis of buur die u kan helpen? 
Dan staat de haal- en brengservice voor u klaar. 
Een vrijwilliger levert de scootmobiel dan op 
een afgesproken tijdstip bij u thuis (of op een 
andere locatie van uw keuze) af. De vrijwilliger 
zorgt ook dat de scootmobiel weer netjes wordt 
teruggebracht naar het uitleenpunt.

LET OP: in de zomerperiode zijn de 
uitleenpunten bij de buurtontmoetingscentra 
grotendeels gesloten. Raadpleeg de website 
voor de actuele adressen: 

www.almere.nl/scootmobiel

Op pad in het BeatrixparkLeen gratis een scootmobiel, 
ook bij u in de buurt

www.almere.nl/scootmobiel

Foto’s scootmobiel: Ingrid Uyen
Overige foto’s: VVV Almere



goed toegankelijke aanlegsteiger vindt. Een 
ideale visplek of locatie om in het zonnetje 
te genieten van de drukte in het park. De 
terugweg leidt naar het Den Uylpad langs de 
tennisvelden van Centre Point. Ga onder de 
weg door en sla linksaf de Dokkumlaan op. 
Aan het einde buigt deze aan naar rechts en 
gaat over in de Hoogezandstraat. Via het Ter 
Apelpad bereikt u de Rentmeesterstraat en bent 
u terug in Almere Centrum.   
Sla rechtsaf, de Marktmeesterstraat in en kom 
uit op horecaplein Grote Markt. Tijd voor een 
lekkere versnapering. 
Of u rijdt terug naar VVV Almere: sla linksaf 
(Stadhuisstraat) en steek het Stadhuisplein 
schuin over. Achter De Nieuwe Bibliotheek vindt 
u VVV Almere.

langs de waterkant. Steek nu de houten brug 
over (Manifestatiebrug). 
Sla rechtsaf. U komt langs de dierenweide 
Den Uylpark van Stad & Natuur. Ga op de 
splitsing van fietspaden schuin naar links en volg 
het voetpad rechtdoor. Als u rechtdoor blijft gaan, 
komt u het Joop den Uyl-monument tegen. 
Ga hier rechtsaf. Zo kunt u onder het spoor de 
Beatrixpoort door. U komt nu op het Beatrixpad, 
dat kunt u volgen via de bruggetjes.
Zo maakt u kennis met het park, waar een 
noordelijke en zuidelijke skeelerbaan is gemaakt 
en waar voor de inwendige mens ook een 
bijzondere horecagelegenheid is te vinden: 
Gateway American Diner. 
U bent aanbeland op de Beatrixpromenade waar 
u ook een grote speeltuin en een prachtige, 

Route
Vanuit VVV Almere kunt u een mooie route 
per scootmobiel afleggen naar en door het 
Beatrixpark. Verlaat de VVV en ga via het 
Stadhuisplein en de Stationsstraat richting 
NS-station Almere Centrum. 
U slaat voor het Stationsplein bij Primark linksaf 
de Metropolestraat in en steekt de busbaan over. 
Via de Schoutstraat gaat deze route verder via 
de Marktmeesterstraat en dan de eerste rechts, 
de Rentmeesterstraat in. Via de tunnel komt 
u in Stedenwijk en steekt u de Ter Apelbrug 
over. U gaat meteen naar links de Delftzijlsingel 
op die aan het einde links overgaat in de 
Coevordensingel. 
Volg het fietspad rechtdoor tot u de 
Giethoornbrug bereikt en steek deze over. Ga 
voorbij deze brug naar rechts en volg het pad 

Op pad in het Beatrixpark
afstand: 4,8 kilometer

Begin- en eindpunt: VVV Almere, 
Stadhuispromenade

Leenscootmobiel in omgeving op te halen
Horeca: Gateway, horeca Almere Centrum


