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Mededelingen van het bestuur. 
 
. Parkeren van motoren en scooters. 
Een aantal maanden geleden heeft Peter Goud namens 
het bestuur een oproep op het informatiebord 
gehangen. Het ging om het huren van overdekte 
parkeerplaatsen voor motoren.  
Helaas is daar onvoldoende op gereageerd. Met een 
oproep in de maandbrief proberen wij meer 
motorrijders te bereiken.  
Het bestuur wil graag weten of er voldoende 
belangstelling is om (gedeelde) parkeerplaatsen te 
huren.  
De prijs voor een (gedeelde) parkeerplaats is nog niet 
bekend, maar hoe meer belangstelling, hoe goedkoper 
de parkeerplaatsen kunnen worden. Wij hopen op veel 
positieve reacties. 
 
Belangstelling?  Schrijf een briefje met uw naam en 
adres en deponeer uw reactie t.n.v. P.L. Goud, 
brievenbus nummer 832 
 

 
 
 

 
 
 
 
. Partijtje waterschade 
Begin deze maand is een enorme hoeveelheid water de 
postkamer ingestroomd. Door een snelle reactie en veel 
handen die te hulp schoten (onze dank daarvoor) werd 
de puinhoop snel opgeruimd. We hopen dat binnen 14 
dagen een nieuw plafond en verfwerk in de postkamer 
is aangebracht. 
 
. Gevonden of verloren voorwerpen 
Heeft u iets gevonden of verloren?  Schrijf een kort 
briefje aan het bestuur en deponeer het briefje in ons 
postbus nr. 650, zodat het bestuur contact met u kan 
opnemen. 
 
. Ergernissen 
Het bestuur krijgt verschillende klachten over wat 
honden achterlaten in de lift en/of de hal. Het kan niet 
de bedoeling zijn dat medebewoners stront moeten 
opruimen die een hond in de lift achterlaat. We 
begrijpen best dat onze viervoeter soms een ongelukje 
achterlaat, maar we vertrouwen erop dat de 
hondenbezitter dat direct opruimt. 
 

Ook het gooien van brandende peuken naar 
beneden kan voor schade zorgen bij uw 
medebewoners. Het is niet nodig en dient daarom 
niet te gebeuren. 
 
Soms raken medebewoners iets kwijt omdat 
anderen een grap proberen uit te halen door 
spullen van de overloop te verplaatsen. Volgens 
ons HRR mag er niets op de overloop geplaatst 
worden, maar het kan niet zo zijn dat anderen die 
spullen gaan verplaatsen 
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