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Verfbeurten

Zoals u wellicht hebt gemerkt zijn de blauwe hebben aan de 
straatzijde, alsmede aan de kopse kanten opnieuw geverfd. 
Naar aanleiding van een aantal opmerkingen van leden is de 
toestand van de verflagen aan de waterzijde nogmaals onder de 
loep genomen en geconcludeerd dat die ook aan een verfbeurt toe 
zijn. Binnen niet al te lange termijn zal Van der Weide het houtwerk 
aan de balkonzijde ter handen nemen. Er zal nog nader bericht 
volgen, mede in verband met de toegankelijkheid van de balkons.

Vlonders en losliggende planken

Alle planken van de vlonders zijn opnieuw en nu steviger vastgezet

Hallen

Afgelopen vrijdag is de hallencommissie bij een tegelleverancier 
gaan kijken naar een mooie tegel voor de hallen en de 
buitenportieken op straatniveau. Op 7 september wordt een 
definitieve keuze gemaakt en doorgegeven aan de aannemer.
Door VVE Diensten en het bestuur is aan twee overgebleven 
aannemers gevraagd een nieuwe offerte in te dienen. Op korte 
termijn wordt daaruit een keuze gemaakt en kan de opdracht 
worden gegeven. Over de uitvoering zult u later worden 
geïnformeerd.

Forum

Hoewel al eerder vermeld, hierbij nogmaals informatie over het 
Forum van de VVE Noordmolenwerf.
Op 4 juni jongstleden is het forum ‘in de lucht’ gekomen.
Neemt u eens een kijkje en registreer u. Dit forum is te bereiken via 
http://forum.noordmolenwerf.nl. ook is het te vinden op onze 
gewone website: http://noordmolenwerf.nl/
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Glazenwasser

Het komt de laatste tijd voor dat de glazenwasser onaangekondigd 
de ramen komt bewassen, dat betekent dat niet iedereen vooraf 
heeft kunnen zorg dragen dat de ramen gesloten worden. De 
glazenwasser vertelde dat het niet mogelijk is om dit ruim te voren 
aan te kondigen, Regen en zeker wind bepalen of bewassing kan 
plaatsvinden of niet. Afgesproken is dat hij het bestuur in elk geval 
informeert, zodat we als bestuur per e-mail en wat briefjes de 
bewoners kunnen informeren.

Het bestuur


