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Wilt u er een dagje tussenuit of droomt u al langer van een korte vakantie, 
maar bent u moeilijk ter been? Dan kan de rolstoelpool Sittard-Geleen uitkomst 
bieden. Dankzij deze service wordt u kosteloos een stuk mobieler. In deze folder 
leest u onder andere hoe de rolstoelpool werkt en waar u de rolstoel kunt 
lenen.

Weer mobiel met rolstoelpool 

Abonneer u op onze gratis nieuwsbrief!
 

Het laatste nieuws van 
de gemeente niet missen?

www.sittard-geleen.nl/nieuwsbrief
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Werking
Wie moeilijk ter been is, maar 
er toch graag even tussenuit 
wil, kan gratis een rolstoel 
lenen. U of uw begeleider kan 
zich daarvoor melden bij een 
uitleenpunt. Sittard-Geleen 
telt zes uitleenpunten, dus is 
er vast wel een in uw buurt. 
Houdt u er rekening mee dat 
de openingstijden per locatie 
kunnen verschillen.

Om een rolstoel te kunnen 
lenen, neemt u een geldig 
legitimatiebewijs mee. 
Daarnaast tekent u een 
overeenkomst en ontvangt u 
informatie over de voorwaarden 
waaronder de rolstoel wordt 
uitgeleend. Op de afgesproken 
retourdatum brengt u de 
rolstoel weer terug bij hetzelfde 
uitleenpunt. 

Uitleentermijn
De maximale uitleentermijn 
bedraagt twee dagen. Heeft u 
de rolstoel langer nodig, dan 
kunt u terecht bij wijksteunpunt 
Amusant in Geleen of 
Wijksteunpunt Gelderhof in 
Sittard. Bij deze uitleenpunten 
kunt u een rolstoel tot maximaal 
tien dagen lenen. Het maakt 
verder niet uit hoe vaak u een 
rolstoel leent. 

Vragen 
Heeft u nog vragen over de 
rolstoelpool? Dan kunt u contact 
opnemen met de gemeente 
Sittard-Geleen via 046-4778841 
of wmo@sittard-geleen.nl. 
U kunt ook een bezoek brengen 
aan het Wmo-adviescentrum 
in het Zuyderland Medisch 
Centrum. 
Het Wmo-adviescentrum is 
dagelijks geopend tussen 8.30 
uur en 17.30 uur.

Uitleenpunten
Voor het lenen van een rolstoel 
kunt u terecht bij de volgende 
uitleenpunten:

Woonzorgcentrum Hoogstaete 
Smithlaan 151, Sittard
Tel. 088 - 458 66 66
(dagelijks tussen 8.30 uur en 
17.30 uur).

Woonzorgcentrum de Kollenberg 
President Kennedysingel 24, 
Sittard 
Tel. 088 - 458 4000
(dagelijks tussen 8.30 uur en 
17.30 uur).

Wijksteunpunt Gelderhof
Gelderhof 1, Sittard
Tel. 046 - 4587857
(ma/di/do/vr 10u-12u; 
wo/do 13.30 u-16.30u)

Woonzorgcentrum Bloemenhof
Bloemenhof 1, Geleen
Tel. 046 - 411 35 00
(Ma t/m Vr 9.00 uur tot 16.00 uur)

Wijksteunpunt Amusant
Wagenaarstraat 160, Geleen
046 - 4113500
(Ma t/m Vr 9.00 uur tot 16.00 uur)

Woonzorgcentrum Aldenhof
Campus 1, Born
046 – 4851678
(dagelijks tussen 8.30 uur en 
17.30 uur).


