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Geacht bestuur, 

 

Na het beraad op 3 december 2016 van Andrea Jonker en Marinus Holman van uw VvE met Berend Fraenkel en 

Ronald Blonk van het PGZO, is overeengekomen dat PGZO u deze brief zendt. 

 

Het betreft de standplaats van de scootmobiel van mw. A Krowinkel, woonachtig te Groenhoven 427. 

Bij brieven van 11 januari 2016 en 4 juli 2016 (als bijlagen hierbij toegevoegd), hebben wij reeds uitgebreid met u 

hierover gecommuniceerd. 

 

Nogmaals wijzen wij u erop dat de door mevrouw Krowinkel voorgestelde stallingsplaats niet in strijd is met welke 

regel dan ook, niet met de brandweer- en vluchtregels en niet volgens de regels van het bouwbesluit. Voor 

uitgebreider uitleg verwijzen wij u naar eerder genoemde brieven. 

 

Nu rest ons alleen nog om u te verzoeken om de huidige stallingsplaats van de scootmobiel van mw. Krowinkel in 

stand te laten en deze door de VVE te aten bevestigen, zodat zij  gemakkelijk kan blijven deelnemen aan het dagelijks 

leven. 

 

Wij hopen hiermee deze kwestie af te sluiten middels uw medewerking daartoe.  

 

Heel graag vernemen wij uw reactie op deze brief.  

 

Met vriendelijke groet, 

Platform Gehandicapten Zuidoost, PGZO 

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. 


