Beste lezers,
Voor u ligt de juli-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
appartementencomplexen 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.
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 Lijster bestaat uit de
volgende vier personen. Dat zijn (op alfabet):
• Lia Bikker
• Luus Hoekstra
• Han Laugs
• Henk Reeb (Voorzitter)

De bewonerscommissie Leeuwerik, Nachtgaal,
Merel bestaat uit tien personen.
Dat zijn (op alfabet):
• Dhr. Belder
• Mw. Butter
• Dhr. Canter Visser
• Dhr. Dorfler
• Mw. Frerichs
• Dhr. Heikoop
• Mw. Schellekens
• Mw. Solleveld (Voorzitter)
• Dhr. Sondag
• Mw. ter Stege
Deze nieuwsbrief is voor een aantal weken.
De volgende nieuwsbrief komt in principe
maandag 26 juli 2021 weer uit.

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

De bewonerscommissie complex Roodborst,
Steenloper, Groenling bestaat uit vier personen:
• Arie van Wijngaarden (Voorzitter)
• Rein Hoen (Secretaris)
• Coby Gerhardt (Lid)
• Diny van Lent (Lid)
E-mailadres: bcsteenloperstraat@gmail.com
De verdere versoepelingen in stap 4 van het
openingsplan van het kabinet worden versneld
ingevoerd per 26 juni en zelfs verruimd! In de
ontmoetingsruimten van De Vijverhof kunnen we
een aantal verruimingen doorvoeren. Dit alles nog
wel met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
▪ Per 26 juni mogen in de Plaza maximaal 50
personen bijeenkomen;
▪ In de Brasserie en op het terras is het moeilijker
om een maximumaantal personen aan te geven.
Daarom geldt hier: u bent welkom zolang de 1,5
meter afstand bewaard kan worden;
▪ In de ontmoetingsruimte van de Merel mogen
voortaan maximaal 35 bezoekers bijeenkomen.

Geachte Dames en Heren huurders Roodborst,
Steenloper en Groenling (RSG).
Nieuwe leden (lid).
Door het wegvallen van een 2-tal leden zijn we
opzoek naar nieuwe leden van de
Bewonerscommissie (BWC) RSG. We vergaderen
1x per maand en regelmatig met het
management. Bespreken alle voorkomende
zaken en proberen aandacht te vragen voor
zaken die huurders belangrijk vinden.
Op dit moment is de Groenling en Steenloper, in
onze BWC, vertegenwoordigd. Heeft u interesse
en zin om ons te versterken mail dan een kort
berichtje aan ons mailadres:
bcsteenloperstraat@gmail.com of een briefje via
de receptie. Onze voorzitter neemt dan contact
met u op.
Fietsen.
Omdat de fietsruimte beperkt is, moeten alle
fietsen voorzien zijn van een door De Vijverhof
verstrekt label. Dit kunt u via de receptie
aanvragen. Heeft uw fiets geen label dan kan
het gebeuren dat hij wordt weggehaald en na
een tijdje zelfs vernietigd. Dus heeft uw fiets
geen label zorg dan dat het er wel aan komt.
Huisvuil bij de containers.
Onze containers zijn niet onbeperkt groot.
Het komt regelmatig voor dat er (huis) vuil
naast de containers gezet wordt. Dit trekt
allerlei ongedierte aan en is niet wenselijk.
Op maandag en donderdag morgen worden de
containers buitengezet dus op die dagen moet u
goed opletten en het (huis) vuil niet zomaar
neerzetten. In de middag staan de containers
meestal weer op hun plaats.
Reclame drukwerk.
Sommigen hebben de gewoonte om overbodig
drukwerk uit de brievenbus op de stoelen in de
hal achter te laten. Niet doen s.v.p. Die stoelen
zijn om op te zitten en niet bedoeld voor uw
afval. Oud papier hoort in de container!

Verslag bewonerscommissie 10-06-20221
locatie Leeuwerik
Aanwezig:
Riet Solleveld, Piet Belder, Tamme Canter
Visser, Hannie Schellekens, Nel Freerichs,
Bertha ter Stege, Theo Sondag
Opmerkingen/vragen
Riet Solleveld:
• Zoals bekend heeft Wim Heikoop aangegeven
na 8 jaar te stoppen met zijn inbreng aan de
bewonerscommissie. Is het mogelijk dat er
voor Wim een vergoeding bv. in de vorm van
een cadeaubon zou kunnen komen als dank
voor zijn jaren van inzet?

• Er zou bij voorbeeld ook een penningmeester

• Er zou bijvoorbeeld ook een penningmeester
kunnen komen die een (kleine) kas beheert om
b.v. nieuwe bewoners een kleine attentie te
kunnen geven.
• Het is opgevallen dat brieven/mededelingen
die door bewoners op de prikborden in de hal
worden geplaatst er afgehaald worden
(dader(s) onbekend). Dit is ook gebeurd met
een mededeling van de bewonerscommissie,
waarbij gevraagd werd geen zaken meer op de
tafel in de hal van de Merel te zetten.
In het verlengde hiervan zou er bijvoorbeeld in
de ruimte waar de vuilcontainers staan een
plank aan de muur geplaatst kunnen worden
waar dergelijke zaken op geplaatst kunnen
worden. Verder is de vraag of bewoners op het
mededelingenbord briefjes als “te koop” of
“gratis op te halen” kunnen plaatsen.
• Riet heeft gevraagd wie eventueel als
waarnemend voorzitter van de
bewonerscommissie kan fungeren. Hannie
heeft hier positief op gereageerd.
• Ed Dorfler wil eventueel als penningmeester
optreden.
• Theo Sondag zal in het vervolg het notuleren
voor zijn rekening nemen.
• Riet heeft opgevangen dat sommige bewoners
het jammer vinden dat er niet wat kleine
zaken in de gangen geplaatst mogen worden
zodat het er wat minder saai uitziet. Dit zou
wellicht kunnen als daarvoor de ruimte vlak
naast de pilaren wordt gebruikt.
• Riet voert aan, dat het wellicht een goed idee
is om in de hal van de Merel een ideeënbus op
te hangen. Hannie geeft aan het hiermee eens
te zijn.
• Riet plaatst de opmerking dat ze vernomen
heeft dat er fietsen uit de fietsenstalling
zouden worden gestolen.
• Verder vraagt Riet of Henk van der Velden
wellicht bij de vergaderingen aanwezig kan
zijn.
• Overigens zijn een aantal deelnemers van het
overleg van mening, dat de schoonmaak hier
en daar (getuige de strepen op de vloer) nog
steeds te wensen overlaat.
• Theo heeft een vraag opgevangen van een
scootmobiel gebruiker. Het komt namelijk
geregeld voor dat de toegangsdeuren (of het
glas daarvan) beschadigd raken door een
scootmobiel. Er zijn zenders waarmee de
deuren ook geopend kunnen worden. Wat is
het criterium om hiervoor in aanmerking te
komen?
• Verder is de bestrating nog ter sprake
gekomen. Hier en daar is n.l. weer een
behoorlijk hoogteverschil bij de diverse entrees
ontstaan.
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt en
de voorzitter sluit de vergadering.
(N.B.: Dit verslag is van een interne vergadering van
de Bewonerscommissie, het is dus niet besproken in
een overleg tussen De Vijverhof en de
Bewonerscommissie)

Bewonerscommissie BWC RSG.

