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WEINIG COMMUNICATIE EN VEEL IRRITATIE 

In deze korte aanhef ligt echter veel besloten. 

Een bezoekje aan één van de drie hoge flats 

in de wijk bracht een en ander aan het dag-

licht. Het is een aardig rijtje van een aantal 

minpuntjes van een momentopname. Maar 

een momentopname waar de bewoners dage-

lijks mee worden geconfronteerd. De klachten 

komen voornamelijk voort uit het gebied rond 

de entree en de berging. Los hiervan heerst 

eer ook onvrede over het feit dat de commu-

nicatie vanuit Dunavie naar de bewoners voor 

de aanvang van diverse werkzaamheden ook 

de schoonheidsprijs niet verdiende. ‘Het is 

bepaald niet klantvriendelijk’, is de mening  

 
van een bewoonster. Een buurvrouw valt haar 

bij. ‘Je wilt van te voren wel weten waar je 

aan toe bent’. Zo was men niet (tijdig) op de 

hoogte gebracht van het uitboren en het voe-

gen van de gevels. Het gaf veel overlast: val-

lend gruis en veel stof. Vallend gruis, gevaar-

lijk voor als men er toevallig onder loopt en 

veel stof op geparkeerde auto’s. ‘De auto’s 

waren wit’, volgens een ‘not amused’ be-

woonster. ‘Had dit allemaal niet beter ge-

kund?’. Allicht, maar dan hadden de zaakjes 

van te voren goed besproken en geregeld 

kunnen en moeten worden. Hetgeen dus niet 

is gebeurd. 
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WEL EEN VERFJE HIER EN WAAROM NIET 

DAAR? 

Was het blik met verf leeg of de knip (het bud-

get) leeg? Een onbeantwoorde vraag die de 

nodige vraagtekens oproept. 

Een blik in de hal bij de en-

tree en de berging kan de 

aanleiding voor de vraagte-

kens verduidelijken en ook 

bevestigen. Waarom de en-

tree- het visitekaartje van 

de flat – zo halfslachtig 

‘onder handen genomen’ 

terwijl de tussenhal naar de 

trappen er wel gelikt uit 

ziet? Waarom de ene deur 

wel en de andere niet van een nieuw verfje 

voorzien? Waarom is het bij de berging en in 

het trappenhuis nog steeds zo’n grijze, grau-

we, onafgewerkte bedoening?  

 

 

Bewoners vragen het zich terecht af en hebben 

dit via een handtekeningenactie bij de ver-

huurder kenbaar gemaakt. 

Nog niets (op het moment 

van dit schrijven) van ver-

nomen. Communicatie? Als 

er in ieder geval maar een 

antwoord komt op de roep 

voor beter en vooral plan-

matig onderhoud. Dat 

schept in ieder geval duide-

lijkheid. Duidelijkheid die 

nu soms nog ver te zoeken 

is. ‘Wat intensief gebruikt 

wordt, daar wordt niet geschilderd, een rare 

situatie’. Onbegrip en vertwijfeling is alom 

hoor- en merkbaar. 
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LICHTPUNTJES? 

Na de stroomstoring van januari 2011 is er 

noodverlichting aangebracht in het gebouw, 

Hard nodig ‘want het was zo donker, we zaten 

als ratten in de val’, herinnert een bewoonster 

zich nog maar al te goed. Gelukkig is er nu 

noodverlichting aangebracht, maar zij vraagt 

zich af of deze ook daadwerkelijk is uitgetest. 

‘Het is gissen of dit is gebeurd, maar wij we-

ten het niet’. Communicatie? Waar zij echter  

 

wel zeker van is, is dat de avondverlichting in 

de hal en het trappenhuis overdadig fel is en 

door het raam van de voordeur irritant veel 

licht in huis geeft. Het kan toch allemaal wat 

minder? Er kan toch worden bezuinigd op 

energie door er energiezuinige verlichting voor 

te gebruiken. Dit lijkt een inkoppertje, maar 

het doel is nog niet gevonden. De kans is er 

nog steeds en zal toch kunnen worden benut. 

SCHOON. HOE BEDOELT U? 

In de bergingsruimte voor de vuilcontainers – 

waar het overigens niet aangenaam vertoe-

ven, kaal en smerig is - staan de bezems en 

ander schoonmaakgereedschap in een hoekje 

te rusten na gedane arbeid. In een hoopje 

achter gelaten smurrie. Nu niet direct een 

voorbeeld van ‘opgeruimd staat netjes’. Ook 

weer zo’n punt wat nodig voor betering vat-

baar is. 

ZAK EENS LEKKER DOOR 

 

 

 

 

 

 

Een carnavalskraker van een aantal jaren gel-

den. Maar de doorgezakte tegels op het pad 

naast de ingang brengt geen mens in vrolijke 

stemming. Is het wachten tot er iemand – 

vooral in de duisternis – een keer onderuit 

gaat? Statistieken wijzen uit dat de meeste on-

gevallen(tjes) in en om het huis plaats vinden. 

Tijd dus om heftig aan de bel te trekken omdat 

voorkomen nog altijd beter dan genezen is. 

DAGDROOM OF REËELE WENS? 

 

 

 

 

 

 

Het is zo maar een idee. Zou het vuil in onder-

grondse containers niet beter op z’n plaats zijn 

dan in het huidige ‘hok’? Het is een investering 

maar een die zeker de moeite waard zal zijn. 

De dan vrijgekomen ruimte zou dan – uiteraard 

na een broodnodig likje verf en reparatiewerk 

aan de muren – een ideale parkeerruimte zijn 

~vervolg volgende pagina~ 
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voor de scootmobielen die nu nog noodzake-

lijkerwijze in de halletjes voor de woning wor-

den geparkeerd. Het mes zou dan immers 

van twee kanten snijden. Het is toch al ge-

brekkig manoevreren in de smalle ruimten en  

in de lift en het zou bovendien onnodige be-

schadigingen kunnen voorkomen. En over 

smal gesproken. Het tegelpad aan de achter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

zijde van de flat dat naar de achteringang 

van de berging loopt is ook wat smal beme-

ten. Zonder op het (soms natte en drassige 

gras) te moeten laveren, zou een kleine ver-

breding zeer welkom zijn. Oh ja, hebben de 

brievenbussen niet eens een kleine onder-

houdsbeurt nodig? De tijd lijkt er rijp voor. 

Scootmobiel in de gang te smal tegelpad….. 

DE LOFTROMPET VOOR DE ORANJEVERENI-

GING KATWIJK AAN DE RIJN 

De jaarlijkse najaarsfeesten die vlak voor de 

deur (Oranjerock etc.) werden gehouden, zijn 

weer prima verlopen. ‘Hartstikke gezellig. Och 

en die muziek die hoort daarbij. We hebben er 

zelfs van genoten en gingen op het balkon zit-

ten’, klinkt het positief. ‘Dat sommige mensen 

zich daar aan storen is jammer, maar het is  

 

 
tenslotte een volksfeest dat maar één keer per 

jaar wordt gehouden. Laat de mensen er van 

genieten’, is de duidelijke en terechte visie 

van een bewoonster. Zij heeft een brede 

maatschappelijke kijk op de samenleving daar 

waar anderen het ‘wij-gevoel’ volkomen 

vreemd zijn. ‘De Oranjevereniging verdient 

Onafgewerkt trappenhuis Onafgewerkt trappenhuis 2 
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een grote pluim voor de manier waarop het dit 

jaar allemaal is verlopen’, steekt zij de loftrom-

pet naar de volgend jaar honderd jaar bestaan-

de vereniging. Dat zal dan best wel weer een 

gezellige boel worden. Bewoners van Parnas-

sia, bereidt u er zich alvast maar op voor.  

 

 

 

 

Voor een enkeling misschien een minder pret-

tig vooruitzicht, ‘maar dat feest hoort nu een-

maal bij een gemeenschap in onze samenle-

ving’. Heldere taal. Niets aan toe te voegen. 

 

Na het lezen van het bovenstaande blijkt duidelijk dat er nog veel wensen ter verbetering van 

onze leef- en woonomgeving zijn. We moeten dan met elkaar ook zeker niet schromen om bij 

Dunavie aan de bel te blijven trekken. De aanhouder wint immers vaak! Houdt vooral ook con-

tact ook met uw Bewonerscommissie en de SHD.  


