25 Oktober 2016
VVE Noordmolenwerf 15-157 en 161

oktober 2016

Geachte bewoners,
Het bestuur brengt u graag op de hoogte over de meest recente ontwikkelingen.
Extra ledenvergadering in het najaar nog niet gepland
Bij de vorige ALV heeft het bestuur beloofd dat er een extra ledenvergadering gehouden wordt in het
najaar. Op deze vergadering willen wij met de leden besluiten hoe schade als gevolg van
werkzaamheden aan de waterleidingen vergoed wordt aan de bewoners.
Op dit moment hebben wij nog onvoldoende informatie kunnen halen uit het onderzoek naar de staat van
de leidingen. Daarom plannen wij de extra ledenvergadering nog niet in.
Dakencommissie is gestart met haar werkzaamheden
Solarpanelen? Wit of groen likje? Of zelfs een moestuin? Tegenwoordig zijn er veel manieren om een
dak verantwoord en duurzaam in te richten. Over al deze opties buigt zich sinds kort een enthousiaste
groep met vertegenwoordigers uit onze eigen VVE en de VVE’s van onze zustergebouwen. Begin deze
maand is er een eerste bijeenkomst geweest. Er zijn voluit ideeën en kennis uitgewisseld. Deze zullen in
volgende sessies verder verdiept en geconcretiseerd worden.
Afdichten doorvoeringen bergingen en wegwerken leidingen
Nadat het asbest verwijderd is in onze bergingen is in eerste instantie geen afdichting terug geplaatst.
Leidingen en doorvoeringen liggen nog open. Wij hebben inmiddels offertes opgevraagd voor het
bekleden van de leidingen en brandwerend afdichten van de doorvoeringen. Op korte termijn zal een
opdracht geplaatst worden. Het materiaal zal zo geplaatst worden dat het makkelijk gedemonteerd kan
worden, bijvoorbeeld als er onderhoud aan de leidingen nodig is.
Schoon water
Het bestuur heeft contact gehad met het Hoogheemraadschap. Deze heeft ons laten weten dat het water
voor ons huis begin november opgeschoond wordt. Daarbij zal het water – indien het
Hoogheemraadschap dat nodig acht – uitgebaggerd worden.
Voederverbod
Een van onze bewoners heeft contact gehad met de gemeente over het feit dat veel mensen langs het
water vogels voeden. Dit is niet wenselijk. Vogels hebben geen extra voeding nodig. Ook is voedsel
zoals brood niet gezond voor hen. Verder werkt het voedsel overlast door ratten en muizen in de hand.
De gemeente heeft aangekondigd om borden te plaatsen die op het voederverbod wijzen.

Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur

