
Actief voor huurders          

ALS DE BLAADJES VALLEN…… 

Het is een jaarlijks terugkerend verschijnsel. 

De natuur gaat haar gang in de herfst en de 

bomen verliezen hun blad. Het zorgt voor de 

bekende overlast. De straten, de stoepen en 

het pleintje zijn vooral bij nat weer moeilijk te 

belopen. Bijtijds reinigen zou hier de oplos-

sing moeten zijn, maar bij de gemeente 

wordt dit probleem waarschijnlijk niet zo 

hoog opgenomen. ‘Want’, zo is de klacht, ‘het 

is allemaal wel door gegeven maar er is nog 

steeds geen duidelijk antwoord’. Een beetje 

een heen- en- weer verhaal zonder happy 

end. Er is een wijkregisseur. Aan u de taak 

om de klachten bij hem te melden en indien 

er geen actie wordt ondernomen, deze tot 

vervelends toe te herhalen. Want een wijk 

moet schoon, leefbaar en vooral veilig zijn. 

Ook het plaatsen van bladkorven is een taak 

van de gemeente. De herfst is inmiddels gro-

tendeels voorbij maar als de voornoemde 

klachten niet naar behoren zijn opgelost, is  

 

het zaak om zeker –en bijtijds- het ongenoe-

gen te uiten en aan de bel te trekken. Om 

volgend jaar niet met dezelfde narigheid ge-

confronteerd te worden. Als bewoners heeft u 

daar het recht toe. Komt u er zelf niet uit? 

Wellicht dat een advies van de Stichting 

Huurdersbelangen de Duinstreek erg nuttig 

kan zijn. 

GEEN FIETSENSTALLING 

Er worden veel klachten gehoord over het stal-

len van fietsen op het trottoir onder de buiten-

galerij bij de flatgebouwen aan de Hoorne-

slaan. Gemakzucht? Een andere reden is er 

nauwelijks denkbaar. Waarom gaat men daar 

zo gemakkelijk mee om? Plaats uw fiets daar 

waar deze hoort te staan. Denk aan uw mede-

bewoners in de omgeving en voorkom onnodi-

ge irritaties. Houdt met- en voor elkaar de 

woonomgeving prettig!  

 

 

 

HOUDT UW ‘STRAATJE’ SCHOON 

Als huurder rust op iedereen de plicht om het 

gedeelte van de galerij voor uw woning schoon 

te houden. Helaas worden deze plichten wel 

eens verzaakt. Jammer, want met een beetje 

goede wil is het een kleine moeite om aan de-

ze verplichting te voldoen. Wat zou het prettig 

zijn als iedereen dit deed om het totale woon-

complex clean te houden. Men wordt er toch 

immers dagelijks mee geconfronteerd. En als 

de komende winter de sneeuwvlokken weer 

vrolijk op de galerij neer dwarrelen? Juist dan 

is het zaak om ‘uw straatje’ schoon te houden. 

Veiligheid voor alles is het motto! Ook hier is 

het weer: met elkaar en voor elkaar. Dan 

komt het dik voor mekaar! 
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OM DE TUIN ‘GELEID’? 

In de wijk heerst er onvrede over het vernieu-

wen van diverse leidingen. Wellicht, het zal 

nodig zijn geweest, daar bestaat geen misver-

stand over. Maar had het allemaal niet wat 

efficiënter gekund?, is de onbeantwoorde 

vraag. Stoep open, stoep dicht. Eerst voor lei-

ding zus, vervolgens voor leiding zo. Effe  

gauw simpel getegeld en vervolgens weer 

open gebroken. Het had allemaal te maken 

met het feit dat voor elke leiding voor welk 

gebruiksdoel dan ook, er een apart bedrijf 

moest worden ingeschakeld. Een onderlinge 

afstemming tussen de diverse bedrijven was 

er waarschijnlijk niet of misschien was het 

praktisch niet uitvoerbaar om diverse werk-

zaamheden parallel te laten lopen. Goed, dat 

zou kunnen. Maar dan nog rest de vraag 

waarom de bewoners plotseling werden ge-

confronteerd met het feit dat de waterleiding 

onaangekondigd werd afgesloten. Als je zoiets 

van te voren weet, kan er rekening mee wor-

den gehouden maar nu…. Nee, dat riep alleen 

maar irritaties op. Het is een gedane zaak en 

die neemt geen keer. Een positief geluid is er 

ook waar te nemen. Over de voortgang van de 

herstructurering van de Hoorneslaan klonken 

tevreden geluiden. Ook dat mag wel eens wor-

den vermeld. 

NU NOG EEN ROMMELTJE MAAR STRAKS? 

Vanwege de werkzaamheden in de wijk is het 

in het plantsoen tussen de een van de flatge-

bouwen aan de Reygersberglaan nog een, la-

ten we het voorzichtig zeggen, een rommeltje. 

Leden van de Bewonerscommissie vroegen 

zich terecht af hoe het er uit komt te zien als 

de werkzaamheden achter de rug zijn. Een 

vraag die op het moment van het samenstel-

len van de nieuwsbrief helaas nog onbeant-

woord blijft. Maar uiteraard wordt er met Ar-

gusogen gekeken naar hoe het er uit komt te 

zien als de reutemeteut weg zal zijn. Wordt de 

boel niet naar behoren opgeknapt, dan wordt 

het tijd om op de barricades te klimmen. 

Schroom niet. 

Trek aan de bel 

bij de wijkregis-

seur. Hij er ten-

slotte om uw 

klachten en 

wensen bij de 

gemeente neer 

te leggen. 


