Kleine
Nieuwsbrief

Beste lezers,
Voor u ligt de augustus-editie van de Kleine
Nieuwsbrief, speciaal voor de huurders van alle
appartementencomplexen van De Vijverhof.
De samenstelling van deze nieuwsbrief is mede in
overleg met de bewonerscommissies van de
appartementen complexen tot stand gekomen.
Op deze manier hopen we u regelmatig en zo goed
mogelijk op de hoogte te brengen van het nieuws
uit onze complexen. We verwachten de nieuwsbrief
steeds tegelijk met ’t Vijverblad uit te brengen.
De overige nieuwskanalen blijven gewoon bestaan.

Op maandag 24 augustus 2020 starten wij met het
aanbrengen van renovatie spouwankers in de
diverse buitengevels (metselwerk) van de
complexen Nachtegaal en Leeuwerik.
De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in
verband met de leeftijd van de gevels (>40 jaar).
Op donderdag 20 augustus zal een deel van de
parkeerplaats afgesloten worden ten behoeve van
de kraan.
De werkzaamheden duren 3 á 4 weken.
De werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de
reguliere werktijden (maandag t/m vrijdag van
8:00 uur t/m ca. 16:00 uur).
Hoewel wij trachten de overlast voor u als
bewoners tot te beperken, zult u toch enige hinder
hiervan ondervinden (boorgeluid), wij vragen
hiervoor uw begrip. Voor eventuele vragen staat de
contactinformatie in de brief die u hierover heeft
gekregen van firma Bakker Arkel.
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De firma “Van Vugt Dakbedekkingsbedrijf B.V”
start begin september met de werkzaamheden
aan de dakbedekking van de Leeuwerik,
Nachtegaal en Merel. De planning/volgorde van
deze werkzaamheden zal binnenkort aan u
kenbaar worden gemaakt.
De firma “Het nieuwe Ambacht” gaat diverse
buitenschilder werkzaamheden uitvoeren aan de
woningen van de Merel, Nachtegaal en Leeuwerik.
De werkzaamheden zullen begin augustus
aanvangen en bestaan uit:
• Schilderen van de kozijnen, ramen en deuren
• Het sauzen van de plafonds van de balkons
• Het schoonspuiten en schilderen van de
betonbanden
• Het reinigen van de hekwerken
• Het plaatsen van hoogwerkers en hangbruggen
Aandachtpunten:
• Tijdens de werkzaamheden zullen ramen en
deuren geopend moeten worden, zodat ze de
sponningen kunnen schilderen. Tevens is het
van belang dat raambekleding t.p.v. de ramen
en deuren voor de werkzaamheden verwijderd
wordt.
• Ook voorwerpen die op de vensterbank staan
dienen verwijderd te zijn.
• Voor de werkzaamheden op uw balkon is het
van belang dat meubels en planten verwijderd
zijn. Dit om schade aan uw eigendommen te
voorkomen en om veilig werken mogelijk te
maken.
• De door hun gebruikte verf blijft enkele uren
nat. Dus denk om uw kleding!
• Tijdens het schoonspuiten van de betonnen
onderdelen is het raadzaam ramen en deuren
gesloten te houden.
Het aantal parkeerplaatsen zal door de
werkzaamheden enigszins beperkt worden.
Ook zullen gedeeltes van de stoep worden
afgezet op plaatsen waar zij aan het werk zijn.

Een bewonerscommissie is een groep bewoners
uit een bepaald complex die de belangen
behartigt van de bewoners uit dat complex.
De bewonerscommissie is geen klachtenbureau.
Bij individuele klachten kan iedereen zelf contact
opnemen met de receptie van de Vijverhof.

De bewonerscommissie complex Roodborst,
Steenloper, Groenling bestaat uit vijf personen:
• Arie van Wijngaarden (Voorzitter)
• Rein Hoen (Secretaris)
• Coby Gerhardt (Lid)
• Diny van Lent (Lid)
• Wil Weima (Lid)
E-mailadres: bcsteenloperstraat@gmail.com
Bericht van de Bewonerscommissie GSR voor de
huurders van Groenling, Steenloper, Roodborst:
Na ons bericht in de vorige “Kleine Nieuwsbrief”
mochten we enkele reacties ontvangen, hartelijk
dank daarvoor.
Via ons mailadres kunt u ons voorzien van de
nodige informatie die we kunnen aankaarten bij
onze contactpersonen van de Vijverhof.
U kunt ons ook helpen door aan te geven hoe u
de afgelopen periode ervaren heeft in positieve
dan wel negatieve zin, via het mailadres:
bcsteenloperstraat@gmail.com.
Mocht u geen mail hebben dan kunt dit ook via
een briefje in de brievenbus van 1 van de
commissieleden doen.
Gelukkig wordt de situatie weer wat normaler en
kunnen wij ook onze maandelijkse vergadering
weer houden. Ook het contact met de Vijverhof
wordt aangehaald. N.a.v. antwoorden, gegeven
door de Vijverhof, zal nog een extra gesprek
plaatsvinden zodra het kan. Daar wachten we
op. Ondertussen vertegenwoordigen wij u, met
veel enthousiasme, richting de Vijverhof.
Met vriendelijke groet BWC RSG,
Arie van Wijngaarden, Steenloperstraat 15
Diny van Lent, Steenloperstraat 89
Coby Gerhardt, Steenloperstraat 97
Wil Weima, Steenloperstraat 39
Rein Hoen, Steenloperstraat 143.

De nieuwe bewonerscommissie van de Lijster
bestaat uit de volgende vier personen:
• Lia Bikker
• Luus Hoekstra
• Han Laugs
• Henk Raab

De bewonerscommissie Tuinfluiter bestaat uit
drie personen. Dat zijn (op alfabet):
• Mw. Hoogland
• Mw. Jaspers
• Mw. Rook

De bewonerscommissie complex Leeuwerik,
Nachtgaal, Merel bestaat uit elf personen.
Dat zijn (op alfabet):
• Dhr. Belder
• Mw. Bosmans
• Mw. Butter
• Dhr. Canter Visser
• Dhr. Dorfler
• Mw. Frerichs
• Dhr. Heikoop
• Mw. Schellekens
• Mw. Solleveld (voorzitter)
• Dhr. Sondag
• Mw. ter Stege
Nogmaals willen we u er op wijzen duiven niet
te voeren tegen overlast voor u en uw buren!

Houd uw balkon vrij van voedsel
Stop met het voeren van kleinere vogels, op dit
voedsel komen ook de niet gewenste vogels als
stadsduiven en andere plaagdieren op af. Laat
geen voedselresten achter op uw balkon; ruim
uw broodkruimels op en gooi geen etensresten
weg tussen de planten. Laat zeker geen
vuilniszakken op uw balkon staan; de luchtjes
trekken ongedierte aan en vogels zullen
proberen door uw afval heen te gaan op zoek
naar iets eetbaars.
Geen verblijfplaats bieden
Houd uw tuin of balkon opgeruimd en schoon.
Verwijder takjes, bladeren en ander groenafval.
Voorkom de aanwezigheid van beschutte
plekken. Ingeklapte tuinsets tegen de muur, een
verzameling van plantenpotten of gestapelde
bierkratten kunnen hoekjes creëren waar duiven
graag nestelen.
Verjaag de duiven
Zodra de duif uw balkon als een veilige plek
beschouwt zal deze hier naartoe terugkeren om
te rusten of zelfs te overnachten. Af en toe even
het balkon op lopen zorgt ervoor dat de duif wat
menselijke activiteit waarneemt en elders een
plekje zal gaan zoeken.

