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VERENINGINGSAVOND 
OP 27 NOVEMBER HEEFT HET BESTUUR VOOR 
ALLE LEDEN EEN LEDENVERGADERING 
GEORGANISEERD IN DE BRINK AAN DE 
MIDDENWEG IN HEERHUGOWAARD. 
 
U ontvangt hiervoor een speciale uitnodiging 
met agenda en alle andere benodigde 
papieren. 
 
SCHILDERWERKEN 
Lammertse schildersbedrijf onderhoudt ons 
schilderwerk. Het schildersbedrijf is gestart 
met de werkzaamheden aan de zuid/west 
zijde. Helaas is de regen geregeld “spelbreker” 
 
Een aantal bewoners heeft contact gezocht 
met het bestuur en gezegd dat de staat van 
het schilderwerk nog goed is. Echter, uit 
onderzoek door het schildersbedrijf, 
onafhankelijke deskundigen en uit klachten 
van andere bewoners blijkt dat onderhoud 
aan de zuid/westzijde toch noodzakelijk is. 
Het bestuur gaat ervan uit dat u begrijpt dat 
een integrale aanpak van een zijde effectiever 
is dan uit te zoeken welke appartementen aan 
de zuid/westzijde wel en niet geschilderd 
moeten worden. 
 
Tijdens de ledenvergadering zullen wij met u 
het onderhoudsplan bespreken.  
 
FIETSEN EN MOTOREN 
Bewoners en (post)bezorgers hebben bij het 
bestuur geklaagd over veel fietsen en 
sommige motoren die bij de voordeur worden 
geplaatst. Daarom vragen wij u dringend de 
entree bij de voordeur niet als stalling te 

gebruiken. (zie ook het huishoudelijke reglement) 
Fietsen moeten in de daartoe bestemde 
rekken of de berging en motoren moet u op 
de openbare weg parkeren.  
Motoren zijn motorvoertuigen en mogen niet 
geparkeerd mogen worden op de trottoirs. 
(Bron: wegenverkeerswet) 
 
VLOEREN 
Voor veel bewoners is de vloer op de begane 
grond een “doorn in het oog”. Het bestuur 
heeft er alles aan gedaan om de ontstane 
slijtplekken te minimaliseren, maar het mag 
niet baten. Tijdens onze ledenvergadering van 
27 november willen wij met u praten over een 
alternatief. 
 
TOEGANGSDEUREN 
Geregeld blijven toegangsdeuren openstaan 
met alle nare gevolgen van dien. Jongstleden 
zondag is een aantal jongelui binnen geweest 
in het T-gebouw en zij hebben vuurwerk 
afgestoken. “De vogels zijn gevlogen”, zij 
renden alle kanten op en wij bleven met 
schade en stankoverlast achter. Dus let erop 
dat de deuren gesloten zijn. 
 
VUILNISBAKKEN 
Zou u zo vriendelijk willen zijn de 
vuilnisbakken alleen voor gesloten 
vuilniszakken te gebruiken? Vaak ligt in een 
bak karton van dozen, papier en dergelijke.  
 
TER HERINNERING 
Scootmobielen moeten uit de gangen. Aan het 
eind van dit jaar verwacht het bestuur dat de 
voorzieningen voor het plaatsen van een 
scootmobiel in orde is.  


