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Huisregels voor de toegankelijkheid tot en in de psychogeriatrische 
groepswoningen 
Binnen Coloriet hechten wij grote waarde aan de huiselijke sfeer én aan de vrijheid 
voor al onze bewoners. Vandaar dat wij – waar het gaat om gesloten en open deuren 
- dezelfde principes hanteren als thuis: deuren houden we zoveel mogelijk open. 
Indien de veiligheid van een individuele bewoner wél vraagt om afsluiting van één of 
meerdere specifieke deuren of kastjes, dan passen we het liefst maatwerk toe.  
 
 
Voor alle groepswoningen geldt 
● De tuindeuren zijn overdag altijd open, mits de tuin veilig en besloten is. De 
bewoner heeft zelf de keuze om naar buiten en weer naar binnen te gaan. In de 
avond worden de deuren op slot gedraaid door het zorgteam. 
● De kasten in de groepswoning zijn niet standaard op slot, tenzij de veiligheid van 
bewoners er om vraagt. Schoonmaakartikelen en medicijnen zijn altijd opgeborgen 
achter een gesloten deurkast.  
● De deuren van de nooduitgang blijven gesloten. Deze gaan alleen bij nood 
automatisch open. 
● De eigen (slaap)kamer is het privédomein van de bewoner. Indien het gewenst is 
en een bewoner hiertoe ook zelf in staat is, kan de bewoner zelf de kamer afsluiten. 
Naasten kunnen dan ook een sleutel krijgen. 
● Kantoorruimtes die op de locatie aanwezig zijn, worden afgesloten. 
 
 
Voor de toegangsdeur van de locaties geldt 
● De locaties zijn vrij toegankelijk voor iedereen die er woont, op bezoek komt of 
gebruik maakt van de diensten op de locatie. 
● ’s Avonds en ’s nachts gaat de voordeur op slot 
● Mocht u dan als naaste op bezoek willen komen, dan kunt u met uw 
toegangssleutel binnenkomen of bellen. 
● Voor een aantal groepswoningen is het voor bewoners moeilijk de locatie 
zelfstandig te verlaten, doordat de deur ‘verstopt’ is of via een code moet worden 
opengedaan. We passen hierbij maatwerk toe.  
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u terecht bij het zorgteam van desbetreffende 
groepswoning.  
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Toegang tot de groepswoningen 
 
Laarhof (Lelystad) 
● De voordeur van elke afzonderlijke woning is geopend tussen 9.00 en 20.00 uur.  
● De buitendeur is gesloten.  
 
De Hoven (Lelystad) 
Lelyhof, Flevohof, Zuiderzeehof & Bataviahof 
● De toegangsdeur van de woningen op dezelfde verdieping is geopend.   
 
Zeewolde  
De afdelingen zijn ondergebracht in drie gebouwen op de begane grond. De 
bovenverdiepingen zijn niet van Coloriet.  
● Alle gebouwen hebben toegang via een centrale hal, die alleen toegankelijk is voor 
de bewoners van de appartementen.  

 
De Sfinx (Scarabee, Oase)  
● Flevoweg nr. 69, centrale ingang voor Coloriet, via het Grand Café of via het 
priklab van St Jansdal. Als de deur gesloten is kunt u aanbellen.  
● Flevoweg nr. 59 is alleen toegankelijk voor de bewoners van afdeling Scarabee.  
 
Cheops (Ankh en Nijl) Marktpad 90-90A 
● De deur van de Ankh is tussen 10:00 en 17:00 geopend, daarna is de buitendeur 

gesloten.  

● De deur van de Nijl is gesloten. Mocht u als naaste willen komen, dan kunt u met 

uw toegangssleutel binnenkomen of bellen. 

 

Gebouw Gizeh, (Tamarisk en Mimosa) Zuiderzeeweg 91 en 111 
● De buitendeur is gesloten. Mocht u als naaste willen komen, dan kunt u met uw 

toegangssleutel binnenkomen of bellen. 

 
De Regenboog (Dronten) 
● De hoofdingang van De Regenboog is gesloten na 20:00 uur. 
● Mocht u als naaste op bezoek willen komen, dan kunt u aanbellen of gebruik 
maken van uw tag.  
 
Bloemenveld 
● De deur die toegang geeft tot Bloemenveld is gesloten. 
● De voordeuren naar de afzonderlijke groepswoningen zijn geopend. 
 
Eerste verdieping 
● De entreedeur vanuit het trappenhuis geeft toegang tot de vier groepswoningen. 
Deze deur is altijd open. 
● Mocht u als naaste na 20.00 uur op bezoek willen komen, dan kunt u aanbellen. 
 
Bellefleur:  
● Vanaf de gang is de deur van Bellefleur na 20:00 gesloten Dan moet er een code 
ingevoerd worden om de afdeling op te komen.  


