BELEID STICHTING DRIEHOORNE VOOR STALLING EN GEBRUIK SCOOTMOBIELS EN
DE POULE VOOR EIGENAREN KOOPWONINGEN PANORAMA DRIEHOORNE EN
ALLE HUURDERS VAN STICHTING DRIEHOORNE.
Dit beleid is opgesteld na inspectie van de brandweer met het oog op brandveilig stallen
van de scootmobiels binnen ons gebouw.
Procedure:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

U geeft aan bij WMO dat u een scootmobiel nodig heeft.
Zij zetten eventueel het vervolgtraject in en zorgen voor een rijtest.
Bij gebleken vaardigheden kunt u zich opgeven voor de scootmobielpoule waarvoor u
naar het kantoor van de IZO kan gaan om de benodigde papieren in te vullen.
U kunt bij de IZO een scootmobiel reserveren voor het door u gewenste tijdstip. De
sleutel kunt u daar ophalen en terugbrengen.
De poule scootmobiels staan op de 1ste etage aan de Uranusstraat (hoofdgebouw) en
in de hal van de Panorama.
Na een half jaar wordt er geëvalueerd en gekeken of u in aanmerking zou kunnen
komen voor een eigen scootmobiel. Als er plaats is op de voor scootmobiels
aangewezen parkeerplaatsen dan kunt u de eigen scootmobiel alleen daar stallen.
Als er geen plaats is komt u op een wachtlijst, hiervoor kunt u zich opgeven bij de
receptie van Stichting Driehoorne.
Voor eigen (niet via de WMO) aangeschafte scootmobiels is er in het gebouw geen
plaats.
Mocht u reeds in het bezit zijn van een scootmobiel en in Driehoorne komen wonen
dan mag u uw scootmobiel meenemen, de scootmobiel plaatst u in uw eigen woning.
Voor de aangewezen parkeerplaatsen binnen het gebouw komt u op een wachtlijst,
hiervoor kunt u zich opgeven bij de receptie van Driehoorne.
Mocht bij inspectie blijken dat scootmobiels niet op de daarvoor aangewezen plaatsen
staan, dan zullen deze verwijderd worden. De kosten en eventuele boetes bij foutief
parkeren zullen worden verhaald op de berijder van de betreffende scootmobiel.

Toegewezen parkeerplaatsen waar scootmobiels mogen worden geplaatst:
-

Aan de Uranusstraat ( hoofdgebouw) op de verdiepingen 1 t/m 4 in de hallen bij de 2
liften aan de kant van de houtenwanden.
Aan de Sterrenlaan op de 1ste en 2de verdieping bij de nieuwe lift in de hal tussen
gebouw C en D. Op het niveau van gebouw C
In Panorama Driehoorne in de hal bij de brievenbussen en in de fietsenstalling

Aantallen:
-

6 per etage aan de Uranusstraat ( hoofdgebouw) dus totaal 24
2 per etage aan de Sterrenlaan dus totaal 4
6 in de hal van de Panorama en 2 in de fietsenstalling dus totaal 8

versie beleid scootmobiels Stichting Driehoorne 24102019

