Gemeenschappelijke ruimtes
Afspraken voor veilige en gezellige gemeenschappelijke ruimtes
Gemeenschappelijke ruimtes als de galerij of trappenhal mogen opgevrolijkt worden met
bijvoorbeeld een schilderijtje of plant. Dat maakt de thuiskomst natuurlijk alleen maar
gezelliger. Houd bij uw plannen wel rekening met de veiligheid.
klimmen en te vallen? Kunnen ambulancemede-

Wat als er brand uitbreekt? Kunnen de bewoners

werkers nog gemakkelijk met een brancard door

zonder struikelen het pand verlaten en kan de

de ruimte? Uw aankleding mag op geen enkele

brandweer zijn werk doen? Kunnen kinderen de

manier de doorgang van bewoners of hulpdiensten

aankleding gebruiken om over de balustrade te

belemmeren.
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* Het gearceerde deel moet vrij blijven op de galerij, over de volle hoogte! Deze illustratie is een voorbeeld.
De situatie in uw appartementencomplex kan anders zijn. Voor meer duidelijkheid overleg met BrabantWonen.
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Voorschriften

Te veel spullen? Berg ze op!

Wilt u de gemeenschappelijke ruimtes zoals galerij of

Gebruik de gemeenschappelijke ruimtes van uw

trappenhal opvrolijken, vraag dan altijd toestemming

complex niet als opslagruimte. Het staat slordig en het

aan BrabantWonen. Voordat u dit doet, kunt u zelf al

kan gevaar opleveren voor anderen. Berg de spullen die

rekening houden met de volgende regels, die er zijn

in huis overbodig zijn op, of voer ze op de juiste wijze af.

voor uw veiligheid en die van uw medebewoners:

Fietsen, rollators, kinderwagens, winkelwagens,
schoenen en schoenenkastjes, speelgoed, stellingen,

• Op een galerij en in een trappenhal is een vrije

kapotte of afgedankte spullen, grof vuil, etc. staan in

doorgang van minimaal 1 meter breed over de

huis of in de berging. Zo blijven de algemene ruimtes

volledige hoogte nodig zodat een rolstoel of rijdende

vrij toegankelijk en worden ze niet als opslag gebruikt.

brancard zonder problemen over de galerij kan.

Brengt u folders of kranten rond? Zet de pakketten

• Bij de voordeur is een afmeting van 1,50 meter
breed nodig om een brancard te kunnen draaien.

van de leverancier in uw eigen woning of berging.
Dan heeft niemand er last van.

• Zorg voor aankleding die voldoet aan brandveiligheidseisen zodat een eventuele brand vertraagd wordt.
• De aankleding moet stevig staan of bevestigd

Opgeruimd staat netjes!
Wat u zelf ophangt of neerzet is van u. U bent hier

zijn en mag geen scherpe randen of punten hebben.

verantwoordelijk voor. Is het kapot, dan moet u het

In verband met struikelgevaar zijn bijvoorbeeld

zelf vervangen of weghalen. Staan er toch spullen die

deurmatjes, losse potjes en kleine beeldjes

overlast veroorzaken, dan spreekt BrabantWonen u

niet toegestaan.

hierop aan. Blijven de spullen vervolgens staan,

• Zorg op een galerij dat spullen altijd aan de
gevelzijde staan of bevestigd zijn.
• Aan balustrades mogen geen voorwerpen hangen.
Ook bakken die voor de helft aan de ene en voor de

dan verwijdert BrabantWonen ze zelf. U kunt uw
spullen dan binnen 6 maanden terugkrijgen, tegen
betaling van 25 euro (alleen pinnen) op het kantoor
van BrabantWonen.

helft aan de andere kant hangen zijn niet toegestaan.
Er bestaat het gevaar dat ze naar beneden vallen en

Wat mag wel?

schade aanrichten. Plantenbakken mogen wel aan

Natuurlijk mag u een prettige leefomgeving creëren.

de binnenzijde van de balustrade van uw eigen

Met bovenstaande richtlijnen in het achterhoofd kunt

balkon opgehangen worden.

u uw ideeën en creativiteit de vrije loop laten. Het is

• Schoonmakers van de openbare ruimtes van uw

belangrijk dat u hier uw medebewoners bij betrekt.

complex willen graag ongehinderd hun werk

Overleg uw plannen altijd even met uw buren en met

kunnen doen. Zorg ervoor dat er geen spullen in

BrabantWonen, dat voorkomt misverstanden en

de weg staan.

teleurstellingen achteraf.

Heeft u vragen?
Bel met BrabantWonen Oss (0412) 66 49 11 of
’s-Hertogenbosch (073) 681 45 00.

