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Vervangen balkonhekken.
Individuele bestuursleden wordt regelmatig de vraag gesteld wanneer de 
balkonhekken eindelijk eens worden vervangen. Een terechte vraag: dit 
duurt al veel te lang. Wij zijn de afgelopen maanden geconfronteerd 
geweest met meerdere vertragingen bij de firma ReBa Tech met de 
vervaardiging van de hekken. Het bestuur heeft samen met VvE Diensten 
enkele malen nieuwe afspraken moeten maken. Volgens de huidige 
afspraak zal Reba Tech in week 20 beginnen met plaatsing.  

Dubbel glas plaatsen
Bewoners die zelf dubbel glas willen laten plaatsen staat niets in de weg 
met uitzondering van de waterkant in woningen op de bovenste etage. 
Het lijkt verstandig daar vooralsnog geen dubbel glas te laten aanbrengen 
in verband met de vervanging op termijn (ALV 2013) van de huidige 
houten kozijnen door kunststof- of aluminium kozijnen met dubbel glas.

Verzoeken om reparaties 
Verzoeken om reparaties of klachten over slecht werkende voorzieningen 
dienen niet bij het bestuur maar rechtstreeks bij VvE Diensten te worden 
ingediend. Het telefoonnummer luidt: 010-2245577. Voor verzoeken 
buiten kantooruren is een noodnummer beschikbaar: 0800-0230340. Het 
bestuur wil U vragen om terughoudendheid bij verzoeken om reparaties ‘s 
avonds en in het weekend in verband met hoge kosten. 

Volgende ALV
De volgende ALV vindt plaats op 25 mei. Om beslissingen te kunnen 
nemen is het van belang dat voldoende geldige stemmen worden 
uitgebracht. Wilt U daarom, als U verhinderd bent, gebruik maken van de 
mogelijkheid een medebewoner te machtigen. Bij de stukken die U voor 
de vergadering per post ontvangt zit een machtigingsformulier.  

Sleutel zandbak - kinderspeelplaats Sint Jacobsplaats
Op de Sint Jacobsplaats bevindt zich een speelplaats met verschillende 
toestellen en een zandbak. De zandbak is om veiligheidsredenen afgeslo-
ten voor buitenstaanders en is alleen te openen met een aparte sleutel. In-
dien uw kinderen de zandbak willen gebruiken kunt u de sleutel afhalen bij 
Danijel Kovacevic (Noordmolenwerf 41). U kunt de sleutel voor eigen ge-
bruik laten dupliceren.

Nieuwe bestuursleden gevraagd
De afgelopen maanden zijn diverse bestuursleden afgetreden. Het bestuur 
heeft daarom dringend behoefte aan ‘nieuw bloed’: vele handen maken 
licht werk. Voor nadere informatie of vragen kunt U altijd terecht bij de 
voorzitter: zie onder.    
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