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Geachte bewoners,
Op 22 maart jl. is Coba Vooijs
overleden na een kort ziekbed,
op de leeftijd
van slechts 52
jaar. Coba was
jaren lid van de
bewonerscommissie, eerst van
de Colijnstraat,
later ook van
de Treubstraat
en Visserstraat.
Coba zette zich volledig in om de belangen van alle bewoners te behartigen. Zij wist veel van de regelgeving
af en kon dit goed vertalen naar de
rechten die wij als bewoners hebben.
We missen Coba dan ook ontzettend, ook haar humor en gezelligheid
is een groot gemis.
Overleg
Binnenkort hebben wij, als bewoners
commissie weer het jaarlijkse
overleg met Dunavie.
Dit jaar is het veranderend vuil ophaal beleid een hekel punt.

We zijn heel benieuwd wat de voorstellen zullen zijn.
Vuil
Houdt de lift schoon, naast u maken
nog 155 bewoners van andere appartementen gebruik van deze lift! Ruim
het ook op als de hond het niet lang
genoeg kan ophouden. Daar kan het
hondje zelf ook niets aan doen.
Hou de galerij vrij!
Er worden nog regelmatig grote voorwerpen of boodschappenwagentjes
in de gangpaden en op de galerijen
achtergelaten. Denk

aan uw buren die mindervalide zijn of
met kinderwagens lopen. Voor brancards en brandweerlieden is er bij
calamiteiten geen door komen aan.
Dus zet de doorgangen niet vast.
Deuren
De deur van de hoofdingang (Treubstraat) is al een tijdje kapot. We zijn

er mee bezig om deze weer snel gerepareerd te krijgen. Als we allemaal
niet te ruw om gaan met deze deur,
dan blijft deze ook weer een poosje
werken als het gemaakt is.
Balkon
Hoe handig het soms ook kan zijn,

plaats geen losse spullen op het
balkon. Bij een flinke wind kunnen de
onschuldigste voorwerpen toch echt
gevaarlijke projectielen worden, als
ze naar beneden vallen of op de auto’s waaien. Gooi ook geen sigaretten
van de galerij naar beneden. Dat is
niet fris en er spelen ook kinderen op
de stoep. Niemand wil een hete peuk
in zijn nek.
Gebruik een asbak!
Stortkokerruimte
Hou de ruimten bij de
stortkokers netjes. Het
is de bedoeling dat afval
in een pedaalemmerzak
in de stortkoker komt,
en niet er naast. Het kan
best gebeuren, dat er
een keer iets naast valt,
maar ruim het dan gewoon even op.
Laat hier ook geen voorwerpen, die
niet in de koker passen, achter. Hou
deze even vast tot de vuilnisman
komt, op maandag- en vrijdagochtend..
Papier
Nee-nee stickers zijn te verkrijgen bij
Ruud van Rijn (complexbeheer-der).
Er is dus geen reden om folders of
wijkbladen in de hal of lift achter te
laten. Ook een net stapeltje kan door
de hele gang heen gaan waaien. Een
vieze hal en gang is geen prettig gezicht voor bezoekers aan onze flats. Zo
wil toch niemand zijn gasten verwelkomen?

Duiven en meeuwen

Voer de duiven en meeuwen niet.
Hoewel u het misschien lieve dieren
vindt, heeft de rest van de flat er
vooral overlast van. Zij vervuilen de
galerij en het balkon.
Het is niet prettig als je ‘s morgens
bij je auto komt en hij is wit van de
uitwerpselen. Daarbij is het ook nog
gevaarlijk. Duiven worden de nieuwe
ratten genoemd, zij verspreiden met
hun uitwerpselen allerlei ziekten.
Verlichting
Als u een kapottelamp ziet, wilt u dit
dan melden bij de Complex beheerder Ruud van Rijn.

Positieve berichten:
We krijgen, in de
Treubstraat, minder
berichten van overlast
op de galerij en in het
trappenhuis. Dat is
goed nieuws. Het lijkt er
op dat de camera’s en aandacht van
politie hierbij helpen. Mocht er toch
nog overlast zijn, geef het dan vooral
door aan de politie.
De liften staan minder vaak vast sinds er
onderhoud is gepleegd
aan de onderdelen en
aanpassingen aan de software zijn
gemaakt. Goed dat dit opgepakt is!
Want als er maar één lift werkt voor de
hele flat, dan is dat wel erg weinig. De
reparaties aan de lifttechniek lijken nu
wel te blijven werken.
Zoals u wel heeft
gezien is het speelveldje vernieuwd en
heel mooi geworden!
Een flinke verbetering
zo. Dat geeft de buurt
ook meer kleur en er wordt door veel
bewoners gebruik gemaakt van het
speelplein.
De J. Th. De Visserstraat bestaat dit
jaar 50 jaar!
(de Treubstraat is nog een jaartje jonger en de Colijnstraat twee jaartjes).

