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GOEDE NUMMERAANDUIDING IS  

ZEER WENSELIJK 

Wat er bij ons aan ontbreekt is een goede 

huisnummerbewijzering, niet alleen voor,  

 

 

 

 

maar ook in de lift. Ach, iedereen weet zijn 

eigen huis natuurlijk blindelings te vinden  

maar voor bezoekers is het soms even 

puzzelen. Op zich niet zo’n probleem, 

maar vervelender en hinderlijker wordt het 

als er plotseling hulpdiensten naar binnen 

moeten. In spoedgevallen zal dat vertra-

gend voor een ambulance werken. Natuur-

lijk geen gewenste situatie en daarom zal 

dit moeten worden opgelost. Zo moeilijk 

hoeft dat toch niet te zijn?  

 

BUITEN ROKEN MAG 

Dat er binnen in de openbare ruimten niet 

gerookt mag worden is alom bekend en dit 

wordt dan ook gerespecteerd. Maar nie-

mand kan ook maar iemand verbieden om 

buiten even een rokertje te doen. Het is een 

ieders vrije keuze. Als er natuurlijk maar 

geen peuken worden achter gelaten. Mocht 

iemand er onverhoopt last van hebben dat 

de rook bij toeval via een open staand raam 

één van de kamers binnen komt, is dat voor 

degene die dat ongewenst vindt natuurlijk 

minder prettig. Maar zoiets is nooit van lan-

ge duur. En het kan bovendien in die paar 

minuten nooit zo penetrant zijn dat de ka-

mer er van zal gaan stinken. Het advies is 

dan ook heel simpel om het raam voor die 

korte periode eventjes dicht te doen. Want 

nogmaals, buiten mag er worden gerookt. 
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Datum:   6 februari 2013 

Locatie:   zaal J. Bergmanstraat, 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  

“de Duinstreek”. 

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?. 

 Het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte (zaaltje) 

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 21:30 uur. 
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Leden bewonerscommissie: 

 

Mw. A. van der Bent-Paap   Jaap Bergmanstraat 112 

Dhr. G. van Duijn,     Jaap Bergmanstraat 80 

Mw. S.M. van Duijn-Haasnoot  Jaap Bergmanstraat 90 

Dhr. C. Sip     Jaap Bergmanstraat 4 

 

 

Mail: 

 

bc.bergmanstraat@gmail.com 
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