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WIE KOMT ER VOOR ONS OP?
Onze – en dus ook uw – bewonerscommissie is door omstandigheden nogal
onderbezet geraakt. Daarom een dringende oproep aan hem of haar die zich
sterk wil maken voor onze leefomgeving
en woongenot. Het vergt echt niet zoveel tijd maar het is o zo belangrijk. Enkele klachten die vorig jaar door de bewonerscommissie zijn aangekaart, zijn
inmiddels tot volle tevredenheid opgelost. Maar toch zijn alle beloften helaas
nog niet ingelost. Neem bijvoorbeeld dat
lelijke groen in de hal van de Zwanenburgflat. Het is maar een voorbeeld. Ziet u
er ook het belang van in om een sterke bewonerscommissie te hebben? Meldt u
zich dan aan en bel even naar de Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek.
Hartelijk welkom!

VREEMD VOLK AAN DE DEUR?
Los van de
mensen die als
vrijwilliger voor
goede doelen
collecteren, gebeurt het soms
dat er zich onbekenden melden. Met de
meest uiteenlopende smoesjes. Voorbeelden te over als
u het landelijke nieuws regelmatig volgt.
De zogenaamde babbeltruc wordt maar al
te vaak toegepast. Stink er niet in! Onbekenden die beneden aan bellen en niemand
thuis treffen, moeten een andere keer
maar terug komen (als ze dat al doen).

Doe niet open als ze bij u aanbellen met de
boodschap dat zij bij andere bewoners
moeten zijn. Als die ‘niet thuis’ geven dan
moet er bij u ergens een belletje gaan rinkelen. Laat ze niet het gebouw in.
Onbekende collectanten toch voor de deur?
Laten zij zich identificeren en doe de deur
dicht als u de portemonnee gaat halen.
Vertrouwt u de zaak niet? Bel dan de politie 0900-8844 en geef het signalement
door.
Uw bankpas of pincode beschikbaar stellen
aan personen die zich als vertegenwoordiger van de bank of politie voor doen, is helemaal uit den boze. Maar dat spreekt voor
zich! Toch worden – met name senioren –
hier soms de dupe van.
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Datum:

5 maart 2013

Locatie:

SHD Kantoor, 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 gekomen van de bewonerscommissie met Dunavie en Stichting Huurdersbelangen
“de Duinstreek”.

Discussiepunten aanwezige bewoners:


Lelijke groenvoorziening hal Zwanenburg



Wat te doen als u problemen hebt met de buren?



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

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 bewonerscommissie. Zij helpen u graag verder. Het is belangrijk dat uw commissie op de hoogte 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 21:00 uur.
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Leden bewonerscommissie:
Dhr. D. Guijt

Stationsstraat 24

Dhr. J. van der Boon

Stationsstraat 28

Mw. A. van der Plas

Zwanenburgstraat 31

Dhr. A.J.A. Hoppenbrouwer

Zwanenburgstraat 43

Mail:
bc.dewissel@gmail.com

Twitter:
@bcdewissel
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