Aanpassingen parkeren Bellavistastraat
Met ingang van 1 april kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de parkeervoorziening bij de
Koninkrijkszaal van Jehova aan de Wierdensestraat 61/63.
Inmiddels is er extra parkeervoorziening gerealiseerd om de gebouwen van Bellavistastraat 1, 3, 5 en 7
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De afspraken m.b.t het parkeren bij de hoofdingang van de Bellavistastraat 3Sta
blijven
tion ongewijzigd.
Deze parkeerplaatsen zijn voor bezoekers aan de praktijk fysiotherapie Acaciaplein, huisartsen en externe
bezoekers aan ZorgAccent die NIET bij ZorgAccent werkzaam zijn.
De parkeerplaatsen in het verlengde van de Bellavistastraat 1 zijn verdubbeld (zie plattegrond A).
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Let op! Niet achterwaarts inparkeren met hoge auto tegen het gebouw totdat de zonwering is
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vervangen door screens.

De inrit naar de parkeerplaats naast de Bellavistastraat 1 vervalt. Het parkeerterrein is bereikbaar via de
huidige inrit naar Bellavistastraat 5 en 7. (Zie plattegrond B)

ROC van Twente

Gebruik dubbele parkeerplaatsen
< ri. Wierden
Op het parkeerterrein tussen Bellavistastraat 3 en 5 zijn
dubbele parkeerplaatsen achter elkaar gerealiseerd.
Diegene die van 8.00 uur tot 17.00 uur aanwezig is en met auto
niet weg hoeft, kan hier parkeren (zie plattegrond C).
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Diegene die de auto achter een andere auto parkeert verzoeken we
vriendelijk om je 06 nummer op het dashboard te leggen.
Indien je collega toch eerder vertrekt kan hij/zij contact opnemen.
Eventueel kan de receptie via een interne oproep van dienst zijn.

Alle overige medewerkers van ZorgAccent die voor een bezoek aan
Bellavistastraat 1, 3, 5 of 7 moeten zijn worden verzocht hun eigen
ZorgAccent ID badge op het dashboard te leggen.
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Hoofdingang

Alle medewerkers die werkzaam zijn op de Bella 1, 3, 5, 7
kunnen vanaf 28 maart 2018 bij de centrale receptie een badge
ophalen met daarop vermeld ‘Parkeerpas ZorgAccent’.
Iedereen wordt verzocht deze pas op het dashboard te leggen.
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Bij de parkeeringangen komt een vermelding dat men een privéterrein oprijdt en dat de wegsleepregeling
van toepassing is. Dit voor personen die niet in dienst zijn van ZorgAccent.
Voor de vaste ambulante medewerkers van de praktijk fysiotherapie, technische dienst en afdeling ICT
zijn 5 parkeerplaatsen gereserveerd tussen Bellavistastraat 3 en 5 (op plattegrond C).
Parkeren blauwe zone
Iedereen kan 1,5 uur parkeren in de blauwe zone. Dus je mag de blauwe schijf een half uur later in laten
gaan. Als je bijvoorbeeld om 10.35 uur aankomt, dan mag je de blauwe schijf op 11.00 uur zetten.
Fietsenstalling Bella 3
In de fietsenstalling komt een oplaadpunt voor elektrische fietsen.
Mocht nog vragen hebben, stuur dan een mail naar
Jeroen Kip: j.kip@zorgaccent.nl

