
													 	 	

	

 
 

Toegankelijkheid voor rollators & scootmobielen 
 
De Vereniging van Eigenaars Du Meelaan 396 en 400 tot en met 576 (VvED fase 1) te Zoetermeer 
is eigenaar van en voert het beheer over een complex, bestaande uit 90 appartementen, 
bergingen en gemeenschappelijke gedeelten en zaken.  
Het complex is eind 1985 opgeleverd aan de toentertijd overwegend jonge(re) 
eigenaars/bewoners.  
Inmiddels zijn de eigenaars/bewoners – zowel bestaande als nieuwe – overwegend van meer 
gevorderde leeftijd. Een groeiend deel daarvan is dusdanig slecht ter been dat zij zijn 
aangewezen op hulpmiddelen, zoals een scootmobiel en/of een rollator.  
 
Op-/afrijplaten en elektrische deuropeners 
Daarvoor hebben een aantal aanpassingen aan en in de gemeenschappelijke gedeelten en zaken 
plaatsgevonden, zoals op-/afrijplaten en elektrische deuropeners. Op dit punt kan en wil het 
bestuur van de vereniging maximaal tegemoetkomen aan de gewijzigde behoeften. 
 
De mogelijkheden voor het opladen van scootmobielen en het stallen van met name grote 
scootmobielen.  
Ook op dit punt zou het bestuur van de vereniging graag aan de gewijzigde behoeften tegemoet 
komen, maar zijn de grenzen al enige tijd terug bereikt en overstijgt het aantal aanvragen de 
beschikbare plekken.  Er is dan ook sprake van een wachtlijst. 
 
Op last van de brandweer is het stallen en opladen van scootmobielen op de galerijen en in de 
trappenhuizen niet toegestaan. In de gemeenschappelijke gedeelten is het opladen van 
scootmobielen en het stallen van grote scootmobielen uitsluitend mogelijk in de twee 
voormalige containerruimten van het complex. Daar is de ruimte beperkt en op dit moment – en 
naar verwachting in de nabije en verdere toekomst – ontoereikend. 
 
Nadere informatie over dit onderwerp vindt u op onze website www.vved1.nl onder het kopje 
‘Diversen’ op de tabbladen ‘Brandveiligheid en toegankelijkheid’ en ‘Woonwenken’ punt 09.r. 
 
	
	
	
	
	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	


