
 

 

Motie Stop overlast huur scooters 

 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 5 en 6 juli 2021, 

 

constaterende dat 

 wethouder Heezen in de gemeenteraadsvergadering in februari 20211 heeft toegezegd 

gebruik en overlast van de huur scooters van Felyx en Go-Sharing te zullen evalueren, 

 huur scooters leuk zijn om op te rijden maar dat het belang van goedkope scooters in de 

buitenruimte te betwisten valt omdat onbekend is of ze een effect hebben op 

autobewegingen of ov-gebruik, 

 huurders de scooters van Go-Sharing en Felyx nog steeds op allerlei ongeschikte plekken 

parkeren, dientengevolge voetgangers en scootmobielen gedwongen worden hun weg voort 

te zetten op fietspad of rijweg, 

 de huur scooters van Felyx massaal het voetpad voor het metrostation Poortugaal blokkeren  

waardoor dit voor voetgangers en scootmobielen ontoegankelijk is, 

 het regelmatig gebeurt dan vandalen scooters slopen en achterlaten in de wijk, in de sloot of 

in een willekeurig natuurgebied, waar de verhuurders ze niet kunnen vinden, laat staan 

weghalen, 

 de verhuurders niet consequent en met spoed reageren op klachten en kapotte of verkeerd 

geparkeerde scooters niet aanstonds verwijderen, 

 de gemeente klachten van inwoners over de huur scooters niet aanneemt, 

 de klachtenprocedure bij de verhuurbedrijven omslachtig is en dus remmend werkt op het 

aantal klachten, 

 inwoners niet in dienst zijn bij de verhuurders en hun grieven kwijt moeten kunnen zonder 

ingewikkelde digitale procedures te doorlopen waarbij ze persoonlijke informatie met de 

verhuurders moeten delen, 

 de verhuurders en geen belang bij hebben het aantal klachten eerlijk te melden bij de 

gemeente, 

 

spreekt als zijn mening uit dat wethouder Heezen zich in moet spannen om een einde te maken aan 

de overlast van de huur scooters en hierover te communiceren met de gemeenteraad, en 

 

draagt de wethouder op 

 om met onmiddellijke ingang zorg te dragen dat inwoners met hun klachten over huur 

scooters terecht kunnen bij de gemeente volgens de gebruikelijke kanalen, 

 de mogelijkheid van klagen bij de gemeente actief te communiceren met de inwoners van 

Albrandswaard, 

 in de overeenkomst met de verhuurders boeteclausules op te nemen voor verkeerd 

aangetroffen huur scooters, 



 het aangewezen gebied voor Felyx te wijzigen van de stoep voor het metrostation naar een 

gedeelte van de naastgelegen fietsenstalling dat niet in de loop ligt, 

 de gemeenteraad in september 2021 verslag te doen van zijn evaluatie en/of bevindingen 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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