
Spijkenisse, 6 september 2011

Automatische deurdranger op -1
Er komt een zwaardere deurdranger op de 
deur. Maar eerst zal de deur moeten worden 
aangepast. Tevens zal er een stormketting 
worden aangebracht. Laten we hopen dat 
daarmee de deur voor 
een lange periode door 
bewoners kan worden 
gebruikt.
Informatie gebruik 
warmtepompinstallatie:
Daar wordt aan gewerkt, zodra de data 
bekend zijn wordt dit aan de bewoners 
doorgegeven.
notulen bestuursvergadering  van 
30-08-2011.
Binnenkort weer op twinq te vinden.
Bewassing ramen:
Het heeft even geduurd, 
technische problemen 
waren de oorzaak. Op de 
volgorde van de bewassing hebben we geen 
invloed. Windrichting en windkracht bepalen 
dit voor een groot deel. Bewoners van type A 
klagen over niet schone ruiten. Advies is dit 
bij Vestia beheer aan te geven, aangezien dit 
ws ook de beruchte erosie zal zijn. 
Schoonmaak van de posten wordt nog 
besproken met MAKO cleaning.
Waterdruk:
Veel bewoners hebben last van een te lage 
waterdruk. Blijf het melden bij Vestia 
Vastgoeddiensten. Trijselaar Vermeer maakt 
een afspraak, zodat u thuis bent wanneer 
men langskomt. Praktijk leert dat men niet 
altijd een afspraak maakt, maar gewoon 
aanbelt. Ben je thuis heb je geluk. Het 
probleem is op zich door een kleine ingreep 
binnen 10 minuten opgelost.
Inloopavond:
Een aantal bewoners heeft gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om het bestuur van de 

VVE vragen te stellen. We denken dat dit 
voor herhaling vatbaar is. Zodra we een 
nieuwe datum geprikt hebben, laten we dit u 
weten.
Vervoer vlaggenmast ?
Wie kan er een busje 
met imperiaal regelen 
voor het vervoer van 
een 6 meter lange 
vlaggenmast ?
Wanneer het transport 
moet plaatsvinden is 
nog niet helemaal aan te 
geven.
Gaarne een reactie via de 
mail of in onze 
brievenbus 650 
beneden in de hal.
Al vast bedankt voor het meedenken.
Lekkage in liftschachten 
In de afgelopen weken stond er in de lift-
schachten een laagje water. Men heeft de 
oorzaak getraceerd en (in twee pogingen) 
verholpen.
Fietsenstalling:
Zeer binnenkort krijgen alle bewoners een 
vragenlijst over het gebruik van de 
fietsenstalling  in de bus. Omdat we in de 
toekomst problemen verwachten, willen we 
aantal gegevens verzamelen.
Staande spullen in de hallen !
In ons Huishoudelijk Reglement staat op 
pagina 11 bij b. : “Het is niet toegestaan in  
enige gemeenschappelijke ruimte, obstakels  
van welke aard ook te plaatsen of te laten 
plaatsen.”Dit alles i.v.m. de veiligheid. Dit 
hebben we met zijn allen afgesproken. We 
moeten er dan ook van uit kunnen gaan, dat 
deze afspraak door iedereen wordt nage-
leefd. 
Het staat wel gezellig, maar veilig is het niet 

Bestuur VVE


