
 

 

Ronald Blonk                          06 287 45 779 

Kenner Integrale Toegankelijkheidsrichtlijnen                    blonkronald@gmail.com  

4 juli 2016 

 

Aan: 

De heer P.G. Dekker 

Accountmanager VVE Beheer 

t.a.v. het Bestuur van VvE Groenhoven 

Bestuur Bewonersraad Groenhoven 

 

Onderwerp: stalling scootmobiel 

Betreft: Groenhoven 427 

 
 

 

Beste heer Dekker, 

 

Per email van 10 februari 2016 heeft u aan ons laten weten dat de BR juridische advies ging inwinnen. 

Tot op heden hebben wij niets meer van u vernomen. 

 

Inmiddels hebben wij contact gehad met Bouw en woningtoezicht  aan wie wij de kwestie hebben 

voorgelegd. Hieronder treft u de bevindingen. 

 

Volgens Bouw en woningtoezicht zijn alleen de artikelen uit het bouwbesluit juridisch bindend. 

Ook de brandweer moet zich bij hun regels en voorschriften houden aan hetzelfde wettelijke kader. 

Adviezen van de brandweer die verder gaan dan de wettelijke eisen zijn niet bindend.  

De gang waar de scootmobiel nu staat is wel een vluchtroute, maar geen hoofdvluchtroute. Zo lang 

er een overzichtelijke vrije doorgang is met een minimale breedte van 85 cm wordt aan de eisen 

van het bouwbesluit voldaan. 

De mensen van Bouw en Woningtoezicht zijn van mening dat er, aangezien het hier om bergingen 

gaat waar nooit veel mensen tegelijk aanwezig zijn, en er sprake is van meerdere vluchtroutes 

vanuit dit gebied, geen extra eisen hoeven te worden gesteld.  

Wel zou iemand in duisternis of wanneer de ruimte vol rook staat kunnen struikelen over de 

scootmobiel. Plaatsing van een armatuur met eigen noodstroomvoorziening boven de 

stallingsplaats zou dit risico kunnen verminderen. 

Bouw en Woningtoezicht ziet geen wettelijke of praktische bezwaren voor de inrichting van een 

permanente scootmobiel stallingsplaats op de huidige locatie.  

Mochten er in de toekomst meer bewoners afhankelijk worden van een scootmobiel, is daar 

wellicht ook nog ruimte te vinden langs dezelfde muur.   



 

 

van, voor, door en met gehandicapten 

 

Als alternatief zou onderzocht kunnen worden of de ingang van de berging van appartement 

Groenhoven 427 verplaatst zou kunnen worden, waardoor het mogelijk zou worden de scootmobiel 

in de eigen berging te stallen.  

 

 

Middels deze brief verzoeken wij u nogmaals om medewerking te verlenen aan het formaliseren van de 

huidige stallingsplaats van de scootmobiel van mw. Krowinkel zodat zij  gemakkelijk kan blijven deelnemen 

aan het dagelijks leven. Hierover hebben wij reeds uitgebreid met u gecommuniceerd met onze brief van 8 

januari 2016. 

 

Heel graag ontvangen wij uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Platform Gehandicapten Zuidoost 

 

Nederland heeft het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd, en verplicht zich daarmee mogelijk te maken dat  
gehandicapten op voet van gelijkwaardigheid met anderen deel kunnen nemen aan alle aspecten van de samenleving.    

Door ratificatie van dit VN-verdrag erkent ook Nederland integrale Toegankelijkheid als universeel mensenrecht. 
Toepassen van toegankelijkheidsrichtlijnen is maatwerk. Inbreng vanuit ervaringsdeskundigen is voor werkelijke integrale toegankelijkheid onontbeerlijk. 

De in dit kader aangegeven aanbevelingen daarom graag uitwerken in overleg met het Platform Gehandicapten. 


