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Burendag 2014   
 

 Op zaterdag morgen 27 september  
zal een Burendag/ ochtend gehouden worden. 
Tot 22 september kunt u de antwoordstrook 
inleveren. Vele handen maken licht werk.                  
 
Tijdens de opzoomer werkzaamheden geen 
fietsen, motoren en scooters onder de luifels  
stallen vanwege een grote schoonmaakactie.  
Eventuele schade aan niet verwijderde 
voertuigen wordt niet in behandeling genomen. 
 

         
 

 Eveneens worden de autobezitters gevraagd 
hun auto ca.50cm van de stoeprand af te 
plaatsen, omdat daar geveegd gaat worden 
Vorig jaar kostte het veel moeite om onder de 
auto's te vegen. (langs de stoep) 
Zo voorkomen we schade aan de voor – en 
onderkant bij de spoiler. 
 
 
Niets over het balkon gooien 
Diverse bewoners meldden klachten over  
sigarettenpeuken die door de wind op het 
balkon terecht komen. Daarom een oproep 
aan alle bewoners om vooral niets over de 
balkons te gooien en zeker geen 
sigarettenpeuken dit i.v.m. brandgevaar (denk 
aan kunstgras, kussens van stoelen,  etc). 
Het is ook belangrijk dat de bewoners hun 
BEZOEKERS er op wijzen NIETS over het 
balkon te gooien.  

 
Glasbewassing   
 
Vanaf donderdag 11 september kan met de 
glasbewassing gestart worden. 
 
Het schoonmaakbedrijf laat weten dat de 
glazenwassers die het complex zemen dit met 
100% inzet uitvoeren. Zij weten exact wanneer 
het wel en wanneer het ook niet kan i.v.m. de 
weersomstandigheden en zij nemen dan ook 
hier zelf de verantwoordelijkheid voor. Er wordt  
dan ook begrip van de bewoners gevraagd om 
dit volledig aan hun over te laten. Een pand 
van deze hoogte heeft te maken met wind en 
daardoor kunnen wat spetters na de 
zeembeurt ontstaan.  
 
Daarnaast is het helaas in Nederland door de 
weersomstandigheden zo dat bijna nooit         
1 beurt achter elkaar kan worden afgemaakt. 
Hierdoor is het best mogelijk dat er soms wel 2 
weken over 1 beurt gedaan moet worden en 
dat betekent dan automatisch dat het kan 
voorkomen dat de ramen waar gestart is 
inmiddels weer wat vuiler zijn geworden.  
 
Ook is het goed om te weten dat de 
hoogwerker welke voor de ‘plint’  ingehuurd 
wordt, als aller laatst wordt ingezet. Dit heeft te 
maken dat eerst het hoge gedeelte afgerond 
moet zijn alvorens  met de hoogwerker verder 
te kunnen. 
 
 Geluidsoverlast 
Bij het wonen in een appartementencomplex  
is het noodzakelijk rekening met de 
medebewoners te houden. Bij openstaande 
ramen en deuren is bovenmatig geluid ver te 
horen. 
 
 


