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POSITIEVE BIJEENKOMST OVER DE  

RENOVATIE FLAT AAN DE NASSAUDREEF  

De bijeenkomst met betrekking tot de renova-

tie is zeer positief ontvangen. Eindelijk licht 

aan de horizon? Het heeft er zoals het er nu 

voor staat alle schijn van en daar zijn we na-

tuurlijk zeer content mee. Als de meerderheid 

van de bewoners er ook achter gaat staan en 

70% van de stemmen zijn voor de renovatie, 

dan kan het licht op groen worden gezet. Wat 

zal het prettig zijn als dan in september de 

klus kan worden aangepakt.  

LEEGSTAND TE KOOP  

In de wijk staan er enkele één gezinswoningen 

leeg. Deze worden nu te koop aangeboden en 

huurders van Dunavie krijgen voorrang indien 

er interesse bestaat om een van deze wonin-

gen te kopen. De prijzen zullen waarschijnlijk 

variëren omdat de huizen niet identiek zijn. Bij 

de ®®n wat meer extraôs dan bij anderen daar-

om zullen de woningen onafhankelijk van el-

kaar worden getaxeerd.  

 

GEEN VERHOGING VOOR  

GELIBERALISEERDE WONINGEN  

Daar waar anderen niet aan de verplichte 

huurverhoging kunnen ontkomen, hebben de 

huurders van geliberaliseerde woningen een 

ómazzeltjeô in tijden waarin het leven alsmaar 

duurder wordt. In hun contract is de clausule 

opgenomen waarin is vastgelegd dat zij hier-

van zijn uitgesloten.  

HOE ZIT DAT NU BIJ WATERSCHADE?  

Er is nogal enige onduidelijkheid bij water-

schade. Wie betaalt de rekening? Is het scha-

de aan de woning, aan de inboedel of aan bei-

den? Deze vraag komt voort uit een praktijksi-

tuatie. Waterschade in of aan de woning komt 

voor rekening van de verhuurder (Dunavie) 

maar schade aan de inboedel is voor eigen re-

kening oftewel de eigen verzekering. Geen in-

boedelverzekering afgesloten? Dan is het drin-

gende advies om de inboedel bij het huurders-

belang mee te verzekeren. Dan bent u in ieder 

geval gedekt.  

 

 

 

 

 

WIE SLUIT ZICH BIJ ONS AAN?  

Er is een vacature ontstaan in onze (en tevens 

uw) bewonerscommissie. Om deze leemte op 

te vullen doen wij een oproep aan hem of haar 

die zich graag wil inzetten voor het belang van 

ons aller woongenot en leefomgeving. Het 

vergt echt niet zoveel tijd maar het is o zo be-

langrijk dat wij weer compleet zijn om de ge-

meenschappelijke belangen te behartigen. Wie 

durft? Wie gaat de uitdaging aan? Een tele-

foontje naar één van onze leden (zie elders in 

dit blad) of naar de Stichting Huurdersbelan-

gen Duinstreek is bijzonder welkom!  
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Datum:   5 februari 2013  

Locatie:   kantoor SHD, Nassaudreef 38a Katwijk ZH  

Aanwezig:  leden bewonerscommissie  

Alle bewoners van het complex hebben een uitnodiging ontvangen om aanwezig te zijn 

bij de jaarvergadering over 2012. Dit is gebeurd conform de overlegwet.  

Aan de aanwezigen is een verslag gedaan over het jaar 2012 met betrekking tot de 

bezigheden van de bewonerscommissie. Ook is de samenwerking aan de orde geko-

men van de bewonerscommissie met Dunavie en Stichting Huurdersbelangen  

ñde Duinstreekò. 

Discussiepunten aanwezige bewoners:  

* Wat te doen als u problemen hebt met de buren?  

* Wat kunt u doen als het contact met Dunavie niet goed verloopt?  

* De renovatie Nassaudreef  

* Problematiek dure eengezinswoningen.  

Bent u benieuwd naar het antwoord op een van deze vragen? Of zijn er andere zaken 

die u graag zou willen weten of verbeteren? Neem dan contact op met uw bewoners-

commissie. Zij helpen u graag verder. Het is belangrijk dat uw commissie op de hoog-

te is van wat er speelt in en rondom het complex om zo goed mogelijk de bewoners te 

vertegenwoordigen.   

De vergadering werd, na instemming gekregen te hebben over het gevoerde beleid,  

gesloten om 21:15 uur.  
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Leden bewonerscommissie:  

 

Dhr. M. Vlieland     Nassaudreef 24  

Mw. M.H. Homan     Nassaudreef 11  

Mw. W. Kempers     Nassaudreef 144  

Dhr. J. Meijvogel     Vreugdeweg 80  

 

 

Mail:  

 

bc.cleijnduin1@gmail.com  

 

Twitter :  

 

@bcleijnduin  
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