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Sigarettenpeuken
Het bestuur krijgt nog wel eens te horen dat zij
in herhaling treedt. Deze constatering is
helemaal terecht. Helaas blijkt dat herhaling
absoluut noodzakelijk is, getuige onderstaande
melding van één van onze medebewoners.
Van vrijdag 21/08 op zaterdag 22/08 zijn er
meerdere sigarettenpeuken op een balkon op
de 11e verdieping terechtgekomen. Er zitten nu
schroeiplekken op het kunstgras dat nog maar
kortgeleden is gelegd.
Nog niet zo lang geleden is er bij een andere
bewoner ook schade ontstaan als gevolg van
een weggegooide sigarettenpeuk.
Dus nogmaals: GEEN PEUKEN over het
balkon gooien s.v.p. en ook uw GASTEN
informeren dit beslist niet te doen. Het is zeer
gevaarlijk gezien de luchtstromingen om een
gebouw als het onze. Dus gaarne een asbak
gebruiken. Ze worden wel zeldzamer maar zijn
nog steeds verkrijgbaar.
Realiseert u zich eens wat het betekent als
een gebouw zoals het onze echt moet worden
ontruimd vanwege brand.
Speedgates
Tijdens een extra ALV, gehouden op 31
augustus 2015, is met overgrote meerderheid
besloten om aan de nieuw te plaatsen
speedgates een drietal grote wijzigingen door
te voeren, zijnde:
1. Een veiliger toegangscontrolesysteem;
2. Een half open stand mogelijkheid voor
fietsers, zodat deze doelgroep het deurtje
niet meer hoeft te gebruiken.
3. Het inperken van de snelheid van in- en
uitgaand verkeer door het aanleggen van
een zogenaamde meldlus, zodat activatie
niet meer vanaf grote afstand kan
geschieden.

Burendag 26 september
U kunt zich nog aanmelden voor onze
Burendag op zaterdag 26 september van
09.00 uur tot 13.00 uur. Een berichtje naar

vve.derokade@gmail.com is al voldoende.
Geluidsoverlast
Al sinds de eerste week van juli ervaren
bewoners van één van de appartementen op
de 18e etage geluidsoverlast vanwege een
zwaar bromgeluid (soort resonantie /
trillingsgeluid). Het geluid is niet constant
hoorbaar maar is vaak meer dan 70 decibel.
Dit is zeer belastend voor deze bewoners.
De Leeuw van Putten heeft als verhuurder de
bewoners van 5 etages (16 t/m 20)
aangeschreven en gevraagd of men de
afgelopen tijd een apparaat heeft aangeschaft
wat aangedreven wordt door een motor.
Mogelijk dat hierdoor het bromgeluid wordt
veroorzaakt. De vraag aan de bewoners van
etages 16 t/m 20 is om in ieder geval te
reageren op de brief die zij hebben ontvangen,
ook als er geen apparaten zijn aangeschaft.
Voor de bewoners van alle andere etages de
vraag of zij iets weten of kunnen bedenken
waardoor dit bromgeluid wordt veroorzaakt.
Mocht u iets weten of suggesties hebben dan
graag een e-mail naar het bestuur. Wij zorgen
dan dat de info bij De Leeuw van Putten
terechtkomt.
Ons
e-mailadres
is:
vve.derokade@gmail.com
Alvast dank voor uw medewerking.
Batterij handzenders en lamp berging
Als u een nieuwe batterij nodig heeft voor de
afstandsbediening van de speedgate of een
lamp in uw berging, kunt u een email sturen
naar
technischecomm@gmail.com waarna
met u contact wordt opgenomen.

