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PAPIER 
Gelukkig wordt in onze huidige maatschappij 
steeds minder papier gebruikt, want 
digitaliseren is heden ten dage heel normaal. 
Grote instanties en bedrijven zoals de 
belastingdienst, de overheid, 
verzekeringsmaatschappijen enz., stappen 
steeds meer over naar de digitale wereld. 
 
De druk –of kopieerkosten voor 
nieuwsbrieven, agenda’s voor 
jaarvergaderingen en eventuele korte 
berichten, lopen hoog op. Bovendien is de 
berichtgeving op papier een langzaam proces. 
 
Wij ontdekten dat werken met een website 
vele malen goedkoper en ook sneller is en het 
bouwen van zo’n site onder professionele 
begeleiding, is goedkoper dan wij dachten. 
 
De notulen van een vergadering, een 
uitnodiging, nieuwsbrieven, het huishoudelijk 
reglement, korte mededelingen over de komst 
van de glazenwasser of wanneer de liften 
weer een onderhoudsbeurt nodig hebben, 
foto’s, data van bestuursvergaderingen enz., 

enz., kunnen heel snel op de website worden 
gezet.   
 

Daarom wordt door het bestuur “gebouwd” 
aan de website onder het volgende adres: 

www.vvedewaterappartementen.nl 
 
Nu is de website nog in ontwikkeling, maar na 
de zomervakantie, in september van dit jaar, 
hopen wij dat de website met het nieuwe 
logo, “de lucht ingaat”.  
 
Echter, informatie over jaarrekeningen, 
begrotingen is “VVE privé” en wordt nog wel 
op de traditionele manier aan u gegeven. 
Tevens blijft het VVE emailadres ook gewoon 
bestaan.  
 
GLASVEZEL 
Ook Heerhugowaard kiest voor 
glasvezel. Sluit voor 1 juli 2018 
minimaal 35% van de huishoudens 
een glasvezelabonnement af, dan 
wordt heel Heerhugowaard gratis 
voorzien van een 
glasvezelnetwerk! En gaat het niet 

http://www.vvedewaterappartementen.nl/
http://www.vvedewaterappartementen/


door, dan zit je nergens aan vast. Doe 
je ook mee? 
 
De bovenstaande advertentie staat op de 
site “heerhugowaardopglasvezel .nl”  

 

Belangrijk: 
Het aanleggen van een glasvezelnetwerk 
kan alleen worden bekostigd als minimaal 
35% van de Heerhugowaarders een 
abonnement afsluit bij een aangesloten 
glasvezelprovider. Dan kunnen alle 
woningen in Heerhugowaard gratis op het 
netwerk worden aangesloten. De 
providers betalen namelijk een deel van 
de abonnementskosten weer terug aan 
Efiber voor de aanleg van het netwerk.  
Behoort u tot de 35% bewoners die vóór 1 
juli een abonnement afsluit, dan wordt 
uw aansluiting bovendien meteen 
kosteloos geactiveerd. Sluit u pas een 
abonnement af nadat het netwerk is 
aangelegd en aangesloten, dan kost het 
activeren van de aansluiting €350 ,= tot 
€400,=. 
 

 
Als u in de toekomst glasvezel wil en u 
hoopt dat minimaal 35% van de 
Heerhugowaarders ook meedoen, dan 
doet u er verstandig aan u zich voor 1 
juli aan te melden bij “Efiber”. 
Heeft u zich aangemeld en u krijgt uw 
aansluiting en activatie, dan heeft u ook 
een abonnement bij één van de 
glasvezelproviders.  
 
Het bestuur heeft geen bezwaar als de 
leidingen door “efiber” in onze 
gebouwen en appartementen worden 
getrokken. Uiteraard gebeurt dat dan 
wel zonder schade in onze gebouwen.  
 
Kortom, het bestuur verleent alleen 
medewerking en zal verder geen actie 
ondernemen richting de provider.  
 

Als laatste: een glasvezelaansluiting is 
niet verplicht, u kunt ook gewoon 
gebruik blijven maken van uw huidige 
provider.  
 
SCHILDER 
In de nieuwbrief nummer 20 is gemeld dat de 
schilder zal komen in het voorjaar. Dit is 
uitgesteld tot het najaar van 2018. 
 

 
 
EEN MEDEDELING VAN HUISHOUDELIJKE 
AARD 
Wilt u ervoor zorgdragen dat uw volle 
vuilniszakken niet lekken in de openbare 
ruimten, in de lift, de entree en op het pad 
naar de containerruimte. Mocht dit per 
ongeluk wel gebeuren, dan moet u dit even 
opruimen. 
 
Grof vuil zoals platen hout, meubels, grote 
 hoeveelheden plastic en of karton/papier 
horen niet thuis in de containers. Gelieve dit 
naar de stort of de daarvoor bestemde 
container verzamelplaatsen te brengen. 

 
TELEFOON 
Wij hebben een VVE telefoon. Deze telefoon is 
in beheer bij de heer Folmer. Het 
telefoonnummer kunt u alleen bellen als er 
sprake is van een noodgeval die een 
onmiddellijke oplossing vereist.  

 

Kortom, niet bellen bij incidenten die 

ook gemeld kunnen worden via ons 

emailadres wel bellen bij spoedgevallen 

die onmiddellijke actie vereisen. 

 

Het nood telefoonnummer is 06 
24581443 


