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Burendag 22 september 2018 
Burendag is wederom bijzonder geslaagd 
dankzij de hulp van veel bewoners. Er is 
weer veel werk verzet waar men normaal 
niet aan toekomt. Ook de dames hebben 
weer voor een prima lunch gezorgd en 
samen met de soep van Henk Roos 
smaakte alles weer heerlijk na een 
ochtend stevig werken. 
 
Videofoon 
Wanneer het beeld van de videofoon niet 
scherp maar wazig is, kunt u dit bijstellen 
via de schuifknopjes aan de onderkant 
van het toestel. 
 

 
 
Middelste lift Toren 
De middelste lift veroorzaakt al geruime 
tijd veel herrie, en dat is verre van 
prettig voor de bewoners op de hogere 
verdiepingen. Ondanks de diverse 
bezoeken van de liftmonteur kwam het 
euvel iedere keer weer terug. Het 
bestuur heeft nu akkoord gegeven om de 
rollen van het tegengewicht van de lift te 
vervangen. De nieuwe onderdelen zullen 
op vrijdag 5 oktober, vanaf 08:00 uur, 
worden geplaatst. Daar dit een grote 
reparatie betreft zal de middelste lift dus 
geruime tijd buiten gebruik worden 
gesteld. Wij vragen uw begrip hiervoor. 
 
Aanvulling TC leden 
De Technische Commissie zoekt uitbreiding 
vanuit de bewoners die mee willen helpen 
met hand- en spandiensten. Ook op 
incidentele basis is ieders hulp of expertise 
welkom. 

 
Stallen van scooters   
In de fietsenstalling mogen scooters alleen 
gestald worden op de daarvoor vastgestelde 
plekken. Gelieve u zich hieraan te houden 
a.u.b. 
 
Bouw 2e toren TADM 
I.v.m. de huidige werkzaamheden zijn er 
klachten van overlast van zand welke 
zich ophoopt ter hoogte van ingang C 
(witte plint) en ook steevast de zentuin 
inwaait. 
De verantwoordelijke bij Vorm stelt dat 
het plaatsen van een schutting o.i.d. 
veiligheid technisch problemen op kan 
leveren voor zowel omwonenden als 
bouwplaats medewerkers Dit heeft te 
maken met het feit dat deze 
voorzieningen verzekeringstechnisch tot 
windkracht 5/6 worden toegestaan. Vorm 
gaat proberen om het hekwerk te 
voorzien van steigernet wat enigszins 
wind doorlatend is. Dit is echter geen 
garantie dat dit voldoende blijft zitten bij 
hoge windsnelheden. 
Vorm zal tevens overleggen met 
Nissewaard om te kijken of het zand 
deels vervroegd afgevoerd kan worden 
door hen. 
Mocht u een klacht hebben die 
betrekking heeft op de bouw dan 
verzoeken wij u met klem uw eventuele 
melding/mededeling/klacht rechtstreeks 
aan Vorm Bouw te richten. Het correcte 
e-mailadres is post@vorm.nl t.a.v. het 
project HTADM2. 
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