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Samenwerking POSIFIETS en Stichting Samen Onbeperkt 

Sinds kort bestaat er een hechte samenwerking tussen POSIFIETS en Stichting Samen 

Onbeperkt. POSIFIETS is een initiatief van de Gemeente Maastricht in het kader van 

Maastricht Bereikbaar. Men wil het gebruik van de fiets stimuleren om zo de stad 

beter bereikbaar te maken en de gezondheid van haar inwoners positief te beïnvloeden. 
 
Gevolgen 

Het grote aantal fietsen brengt echter ook de nodige problematiek met zich mee, zoals 

grote aantallen weesfietsen en het fout parkeren van fietsen. De gemeente doet hier van alles aan 

door bijvoorbeeld het plaatsen van fietsrekken, het creëren van fietsstallingen en natuurlijk 

handhaven. 

Bewustwording 

POSIFIETS wil met heldere communicatie en campagnes de bewustwording van fietsers vergroten om 

hun fietsen te parkeren op de daarvoor bestemde plekken. Met de samenwerking wil Stichting 

Samen Onbeperkt de toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeteren. Weten hoe? In 

dit filmpje wordt alles uitgelegd: https://youtu.be/b83zR5MRRtY+ 

 

Beperking zones OMNIBUZZ 

De Gemeente Maastricht heeft per 1 januari 2022 het aantal te reizen zones van Omnibuzz 

teruggebracht van 750 naar 590 zones per jaar. Dit het gevolg van de bezuinigingen op de Wmo.  

 

In haar bekendmaking geeft de gemeente aan dat er een aantal alternatieven bestaat voor het 

vervoer van Omnibuzz zoals het Openbaar Vervoer, de Voor Elkaar Pas, Zittend Ziekenvervoer, 

vervoer naar werk en/of studie en vervoer naar dagbesteding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om 

bezwaar te maken, de zogeheten Hardheidsclausule. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de 

gemeente toch besluit de 590 zones uit te breiden. 

 

Bij het Meldpunt van Stichting Samen Onbeperkt kunt u informatie en hulp krijgen over deze 

mogelijkheden. De contactgegevens van het Meldpunt vindt u onderaan deze nieuwsbrief.  

 

Scootmobielen niet langer gratis in Maastricht 

 
De gemeente wil vervoerskosten normaliseren vanaf 1 januari 2022. Dit betekent dat mensen die 
een scootmobiel hebben, moeten beseffen dat het gebruik van een scootmobiel niet langer gratis is. 
Net als het gebruik van bijvoorbeeld de auto, trein of Omnibuzz. Dit is bepaald door de 
gemeenteraad. 
 
 



 
Eigen bijdrage 
In de nieuwe regeling hoeft een scootmobiel niet gedeeld te worden. Iedereen die een scootmobiel 
nodig heeft, kan deze krijgen, maar moet er wel vanaf 2022 een eigen bijdrage voor betalen. Een 
scootmobiel als individuele voorziening kan echter nog steeds, maar dan moet de situatie wel heel 
speciaal zijn.  
 
Hoe werkt de nieuwe regeling? 
U heeft nu de keuze uit twee verschillende typen scootmobielen: standaard en comfort. Mensen die 
een scootmobiel willen aanvragen, worden in drie categorieën verdeeld:  

1. Mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Als u de eigen bijdrage niet kunt 
betalen, kunt u 60% tegemoetkoming krijgen.  

2. Mensen met een inkomen van 120% tot 150% van de bijstandsnorm. Als u de eigen bijdrage 
niet kunt betalen, kunt u 30% tegemoetkoming krijgen. 

3. Mensen met een inkomen van meer dan 150% van de bijstandsnorm. Dan krijgt u geen 
tegemoetkoming. 

 
Het te betalen bedrag zal nooit hoger zijn dan wat de scootmobiel kost. Om in aanmerking te komen 
voor de tegemoetkoming moet u een aanvraagformulier invullen.  
 
Wat moet ik doen om een scootmobiel te krijgen? 

• Meld u bij de gemeente. Dat kan persoonlijk of via internet. 

• Geef aan waarom u denkt dat u een scootmobiel nodig heeft. Er wordt gekeken of u aan de 
toegangstoets voldoet. Dit wil zeggen dat u: 

o inwoner van Maastricht bent; 
o 18 jaar of ouder bent; 
o een loopbeperking heeft voor de langere termijn. Dat betekent dat u nog maximaal 100 

meter moet kunnen lopen al dan niet met wandelstok of rollator; 
o in staat bent om veilig met de scootmobiel te rijden. Dat wordt bepaald door Welzorg; 
o een geschikte stalling heeft voor de scootmobiel. 

 

 

Voorlichting brandpreventie 

Mensen met een beperking en ouderen lopen helaas een groter risico bij brand. Stichting Samen 

Onbeperkt vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor brandveiligheid. Dit geldt niet alleen 

voor zorginstellingen, maar ook voor zelfstandige thuiswonende. Mensen met lichamelijke 

beperkingen hebben bijvoorbeeld meer tijd nodig om te vluchten. En slechthorenden kunnen niet 

per telefoon de hulpdiensten alarmeren of zelf gealarmeerd worden. 

Folder en voorlichtingsbijeenkomst 

Wat is brandveiligheid eigenlijk? Wie is waarvoor verantwoordelijk? En wat kunnen alle betrokkenen 

doen om de brandveiligheid voor mensen met een beperking te verbeteren? Om deze vragen te 

beantwoorden is er een samenwerking tussen Stichting Samen Onbeperkt en Brandweer Zuid-

Limburg. Binnenkort komt er een speciale folder uit en wordt er een voorlichtingsbijeenkomst 

georganiseerd. 

 

 



Wachtlijst huishoudelijke hulp: wat zijn de gevolgen? 

Medio 2021 ontstond een wachtlijst voor nieuwe cliënten huishoudelijke hulp in Maastricht. We zijn 

inmiddels een jaar verder en het aantal cliënten op de wachtlijst is gestegen tot bijna 400. Volgens de 

gemeente komt dit door een personeelstekort. Als grootste oorzaak wordt corona genoemd. In dit 

artikel leest u een overzicht van wat dit voor nieuwe cliënten betekent en wat Stichting Samen 

Onbeperkt hiervan vindt. 

Wat doet de gemeente eraan? 

Wmo-consulenten bepalen hoe snel iemand huishoudelijke hulp nodig heeft. Hierbij wordt tevens 

gekeken of iemand in aanmerking komt voor zorg in natura. De volgende criteria worden dan 

toegepast: 

• Hoe snel is huishoudelijke hulp nodig?  

• Op welke datum is de indicatie huishoudelijke hulp afgegeven? 

• Is de cliënt in staat een PGB huishoudelijke hulp te beheren? 

Over deze criteria 

De opsomming hierboven is ook de volgorde waarin de gemeente de criteria toepast. De hoofdregel 

is dat wanneer iemand niet terminaal is, de cliënt sowieso op de wachtlijst wordt geplaatst. De 

andere criteria bepalen dan hoe hoog iemand op de wachtlijst komt te staan. Daarnaast biedt de 

gemeente nieuwe huishoudelijke hulp cliënten een PGB aan om huishoudelijke hulp zelf te kunnen 

regelen. Wel is het zo dat wanneer je een PGB weigert, je automatisch lager op de wachtlijst komt te 

staan.  

Wat vindt Stichting Samen Onbeperkt hiervan? 

Stichting Samen Onbeperkt is het niet eens met deze gang van zaken, omdat lang niet alle cliënten in 

staat zijn om een PGB zelf te beheren. Daarnaast is het lastig om geschikte mensen te vinden om 

huishoudelijke hulp uit te voeren. Ook moeten mensen die dit doen aan wettelijke regels voldoen. 

Stichting Samen Onbeperkt onderzoekt nu of dit wettelijk kan en mag. 

 

Energietoeslag 

Mogelijk heeft u het al gehoord of op TV gezien: het kabinet wil inwoners met een lager inkomen 

tegemoetkomen in de oplopende energiekosten met een energietoeslag. Er moet nog veel worden 

uitgezocht om te zien wie er recht heeft op deze energietoeslag, maar uitkeringsgerechtigden 

hebben in april al een voorschot gekregen van €400,-. De rest van het bedrag is nog niet bekend, 

maar dat volgt nog voor de zomer. 

Wie krijgt een energietoeslag? 

Inwoners die bij Sociale Zaken bekend zijn, krijgen dan ook hun energietoeslag. Wie dat precies zijn is 

op dit moment nog niet helder. Natuurlijk zijn er ook inwoners die wel recht hebben op de 

energietoeslag, maar die nog niet bekend zijn of waarvan niet zeker is of ze de toeslag mogen krijgen. 

Hoe werkt het? 

U moet zelf de energietoeslag aanvragen. De voorwaarden om de toeslag te krijgen zijn op dit 

moment nog niet bekend. Krijgt u een Wajong-uitkering, WAO/WIA uitkering of AOW-uitkering? Dan 

wordt deze energietoeslag niet bij uw inkomen geteld. U wordt dus niet gekort. 



Kom ik ook in aanmerking? 

Hopelijk houdt de Gemeente Maastricht de landelijke norm aan waarbij mensen met een inkomen 

tot 120% van het ‘sociaal minimum’ in aanmerking komen voor de energietoeslag. Het Meldpunt kan 

via een rekenhulp van de overheid uitrekenen of u in aanmerking komt voor het geld.  

Meer informatie  

Hou de website van Gemeente Maastricht en of Sociale zaken Maastricht/Heuvelland in de gaten 

voor meer informatie. Heeft u geen computer of heeft u hierbij hulp nodig? Dan kunt u zich melden 

bij Stichting Samen Onbeperkt. 

 

Meldpunt  

Bij het Meldpunt van Stichting Samen Onbeperkt kunt u terecht met vragen over zorg en welzijn, 

over activiteiten en vrijwilligerswerk. 

Het team werkt op woensdag en donderdag van 11.30 uur tot 14.30 uur. Het bezoekadres is 

Zwanenstraat 4, 6211 BN Maastricht. U kunt ook bellen met 06-83824685 of mailen naar 

samenonbeperkt@gmail.com  

Activiteiten 

Welke activiteiten worden de komende tijd georganiseerd? 

• Start van Soeptrien in juni 2022. 

• Open Dag Creatieve Activiteiten: 24 juni om 14.00 uur aan de Zwanenstraat 4. 

• Lancering nieuwe website Stichting Samen Onbeperkt in juni 2022. 

Bekijk de website van Stichting Samen Onbeperkt voor alle activiteiten en doe mee! 

 

Stichting Samen Onbeperkt  

Zwanenstraat 4 

6211 BN  Maastricht 

Telefoon: 06-83824685 

Email: samenonbeperkt@gmail.com 

www.samenonbeperkt.nl 

RSIN/fiscaal nr. 8552.84.900 

KvK-nummer: 63546302 

IBAN: NL36INGB0006937782 

 

 

 

 

 


