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VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING

HOUD DE OPENBARE RUIMTES IN
APPARTEMENTENCOMPLEXEN VRIJ!
Een veel gehoorde opmerking van bewoners uit appartementen
complexen is dat de openbare ruimtes regelmatig geblokkeerd
worden door obstakels. Dat is niet altijd even veilig. Hoe geven we
elkaar meer de ruimte?
Meer scootmobiels…

Hoe kunnen we dit oplossen?

Er komen steeds meer gebruikers van scootmobiels. Dat

Ga in gesprek om een oplossing te vinden. U woont

is fijn, omdat mensen dan mobiel en langer zelfstandig

immers allen in hetzelfde complex, die hier dagelijks

kunnen blijven. Maar dit vraagt ook om meer parkeer-

mee van doen hebben. Vaak is een bewoner zich er niet

plekken of oplaadplekken. Niet in elk appartementen-

van bewust dat een scootmobiel of gezellig zitje voor

complex is helaas ruimte voor meerdere scootmobiels.

een ander in de weg kan staan.

… en mooie zitjes

Wat kan ik zelf doen?

Daarnaast zie je in de openbare ruimtes best vaak

Geldt dit voor u? ‘Misschien staat mijn bloempot daar

mooie aangeklede zitjes bij de voordeur, met of zonder

niet zo handig. Of zal ik eens kijken of ik mijn scootmo-

gevulde bloempotten. Het ziet er mooi uit, maar ze

biel elders of anders kan parkeren?’ Sta open voor de

kunnen soms in de weg staan.

ideeën van medebewoners. Luister naar de ander en
probeer om samen tot een betere oplossing te komen.

Wat is het gevaar?

Zo behoud je voor het hele appartementencomplex de

Dit kan lastig zijn voor bewoners om er goed en veilig

leefbaarheid. Want we wonen allemaal graag plezierig

langs te komen. Dit geldt helemaal in een noodsituatie.

en veilig.

Bij brand moet de brandweer snel ter plekke kunnen
zijn. Stel dat een bewoner de ambulance nodig heeft,
dan moet een brancard snel door de galerijen kunnen.
En dan kan het bankje, of de geparkeerde scootmobiel
deze snelle doorgang blokkeren.

De HBV

TIP VAN DE HUISMEESTER
Bent u op zoek naar een appartement waar u
ook een scootmobiel mee naar toe wilt nemen?
Informeer dan eerst even bij OFW, of er genoeg
ruimte is voor uw scootmobiel. Want niet alle
complexen hebben voldoende opstelplaatsen.
Zo voorkomt u een teleurstelling achteraf.
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