Jaargang 2, winter 2012

Hieronder zijn een aantal onderwerpen beschreven die om een oplossing vragen. Het
zijn meestal irritante zaken waar zowel Dunavie en/of de gemeente iets aan kunnen en
ook zouden moeten doen. Zaak is echter dat

de bewoners en de bewonerscommissie bij
genoemde instanties aan de bel blijven trekken, totdat een en ander naar tevredenheid is
opgelost.

ALS DE BLAADJES VALLEN…..
Die zijn op het moment van het uitkomen van
deze nieuwsbrief hoogstwaarschijnlijk al gevallen omdat de natuur haar zaakjes ‘volgens de
natuurlijke kalender’ regelt. Maar goed, in het
‘doorloopje’ naast het wooncomplex in de Stationsstraat waren in de afgelopen herfst de
gevallen bladeren weer rijkelijk aanwezig. Had
Dunavie de taak niet om de woonomgeving
schoon en veilig te houden? Klachten van diverse bewoners aanhorende heeft de wooncorporatie in deze verzaakt. Zaak dus om er volgend jaar bijtijds bij te zijn en aan de bel te
trekken. En het niet aan de bewoners over laten om de buitenboel schoon te houden.

GEEN TROEP MAAR OOK GEEN FIETSERS OP
DE STOEP
Helaas gebeurt het nog maar al te vaak. Fietsers die de stoep als hun gemakkelijkste route
aanwenden in het zogenaamde doorloopje
naast het wooncomplex aan de Stationsstraat.
Als de sporters uit de sportschool komen, razen ze over de stoep om het gevaarlijke hoekje hetgeen al enkele malen tot een bijna aanrijding met een voetganger heeft veroorzaakt.
Hoe dit ongewenste probleem aan te pakken?
Kenbaar maken bij de gemeente? Dat lijkt de
aangewezen route. Doe dit dan via uw wijkregisseur of de bewonerscommissie. Want de
boel de boel laten lost immers niets op.

DE HAL ALS FIETSENSTAL(LING)
Het behoeft nauwelijks enig betoog dat de hal
van een wooncomplex niet de aangewezen
plaats is om er een of meerdere fietsen te stallen. Bang dat ze worden gestolen? Waarom?
Er zijn toch andere toegekende ruimten waar
het rijwiel veilig opgeborgen kan worden. Gemakzucht? Daar heeft het in deze alle schijn
van. Gemak dient de mens, is een bekend gezegde maar dat gaat in dit
geval wel te ver. Hou rekening met elkaar. Hou
het leefbaar. Voorkom onnodige irritaties.
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BRANDTRAP IS GEEN HOOFDINGANG
En waarom wordt deze
dan wel gebruikt met
name door verzorgend
personeel? Een kwestie
van gewoonte? Het
heeft er alle schijn van.
Vooral in de avonduren
geeft het gebruik van
de deur bij de brandtrap onnodige overlast door het geluid van de
deur als deze dicht slaat. Een doordringend
geluid dat sommige mensen onnodig wakker
houdt. En dat terwijl de hoofdingang de aan

gewezen in- en uitgang is. Om dit ongewenste
ongemak de kop in te drukken zal er toch gewag van moeten worden gemaakt bij de aangewezen instanties. Het kan allemaal zo eenvoudiger. Maar dan zullen de klachten ook
daadwerkelijk kenbaar moeten worden gemaakt. Doet de bewonerscommissie dit in gezamenlijk overleg, want de zaak laten rusten
lost niets op. En het kan ook niet altijd van
één iemand afhangen om problemen de wereld uit te helpen. Steek de koppen bij elkaar
en laat het probleem niet door sudderen……
voordat het aanbrand.

GEEN WISSELWERKING
Soms wordt er wel eens een wissel getrokken
op de tolerantie van mensen. Maar hoe tolerant kan men zijn als er een papiercontainer
uit de hal van je wooncomplex wordt ontvreemd? Dat gaat toch nergens over? Toch is
dit in de hal van de Zwanenburgflat gebeurd.
Containers die door een bewoner uit voorzorg
zijn geplaatst om de boel netjes en veilig te
houden. Netjes omdat het een aanfluiting was
omdat het papier voorheen in de hal onder de
brievenbussen stond. Veilig vanwege het mogelijke brandgevaar. Nu is alles netjes in de
containers onder de trap in de hal opgeborgen.

Het dringende verzoek is echter wel om in de
containers ALLEEN kranten en tijdschriften te
doen en geen overig huishoudelijke verpakkingen.
De belofte die vanuit Dunavie is gedaan (en
ook de plicht) om de boel schoon te houden
wordt niet of nauwelijks nagekomen. Waarom
is dan toch die irritatie nodig? Leven volgens
afspraken, normen en waarden. Helaas, het
gebeurt niet altijd.
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FIETSEN EEN PROBLEEM?

Fietsen op zich niet. Goed voor de conditie
en het milieu. Maar het stallen van de stalen
rossen is echter wel een probleem. Kris-kras
verkeerd ‘geparkeerde’ rijwielen zijn geen
visitekaartje voor de flats. Zou het niet een
oplossing zijn
al er
een
goede



fietsenstalling komt? Het lijkt de oplossing
om steeds verder toenemende overlast te
beteugelen. Het is trouwens ook zo dat
sommige verouderde fietsen een aanleiding
vormen om deze door de overheid te laten
verwijderen. Onlangs werd er nog een fiets
vermist en bij toeval ontdekte de eigenaar
dat deze samen met allerhande andere drieen vierwielers op een aanhanger richting het
voormalige Vliegveld Valkenburg werden
vervoerd waar zij worden opgeslagen. Zonder voorkennis was deze fiets aan de
‘opruimdienst’ ten prooi gevallen. Wellicht is
het zinvol om te informeren wat het juiste
beleid omtrent deze werkwijze is.

HONDENOVERLAST

Honden zijn nog steeds een bron van ergernis. En dat niet alleen in de
Wissel. Het is een algemeen
probleem maar u wilt in uw
woonomgeving toch zeker
zoveel mogelijk van deze irritatie verschoond blijven? Hoe
pakken wij dit aan? De gemeente maakt er sterk zich
in ieder geval sterk voor en
voert een lik-op-stuk-beleid
door te bekeuren daar waar
wetsovertreders (want dat
zijn het) de fout in gaan. De
opruimplicht en het aanlijnen
dienen te worden nageleefd.
Indien u zelf constateert dat hiermee de
hand wordt gelicht, is het raadzaam om

dit bij de wijkregisseur te melden zodat er
gericht kan worden gecontroleerd. Een recent voorbeeld in een andere wijk
heeft bewezen dat het
werkt. Een ‘notoire’ overtreder die tot grote ergernis
van de omgeving zijn
(vier!) honden regelmatig
los liet lopen en het met de
opruimplicht niet zo erg
nauw nam, heeft het in de
portemonnee moeten voelen. Hij werd op heterdaad
betrapt en deze ‘les’ is blijkbaar goed doorgedrongen.
Het is maar een tip voor u.
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NIET OP DE KAST LATEN JAGEN
Waarom wil men van Dunavie de fraaie kast
uit de hal vandaan hebben? Hij staat geen
mens in de weg en is behalve een bergruimte
voor lectuur, ook een handige opbergplaats
voor de versiering die tijdens feestdagen
wordt gebruikt.
Wij moeten ons blijven verzetten tegen het
(eventueel) verwijderen van dit meubelstuk
waarvan het nuttig gebruik overduidelijk is.

WANNEER WORDT DE HAL ECHT EENS
‘OPGEFLEURD’?
Het is beloofd, maar beloftes worden niet altijd
door Dunavie waargemaakt. Neem nou de
plantenbakken in de hal. Met name de palmboom staat er – of liever gezegd hangt er –
treurig bij. Met touwtjes wordt de boel aan
elkaar gehouden en ook de bruine verdorde
bladeren geven een triest beeld. Ook weer een
aandachtspunt wat wij niet mogen laten verslappen zoals de takken van de palmboom.
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