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Bewonersvereniging Loudontraat (hoogbouw)  

Post adres:   Loudonstraat 245  

3317PE    Dordrecht  

info@loudonstraat.nl    

Beste leden, 

Eindelijk konden we weer eens direct met Woonhave praten, het moest steeds via skype 

vanwege de corona maatregelen. We kwamen natuurlijk als eerste bij het CV probleem. Na 

alle problemen die we binnen kregen te hebben besproken, werd ons gezegd dat de juiste 

temperatuur kan worden gehaald als de CV knop op stand 5 wordt gezet. Ook werd 

geopperd dat het voorschot bedrag waarschijnlijk omhoog gaat i.v.m. de hoge energie 

prijzen. Op deze manier krijg je meer terug als je weinig warmte gebruikt, maar hoef je 

minder bij te betalen, als je veel of erg veel warmte gebruikt. Wel uw klachten blijven 

melden a.u.b. aan Woonhave en een CC aan ons. 

De communicatie tussen het belplateau in de hal en de woning is bij veel appartementen 

slecht. Wij hebben gevraagd of Woonhave dit aan gaat pakken, ze beginnen in blok 2 omdat 

daar de meeste klachten uit kwamen. Ook hebben we gevraagd of er een camera systeem 

mogelijk is, zodat we kunnen zien wie er aanbelt. Dit gaan ze overwegen.  

Binnenkort krijgt u een brief van hun over ons idee van een warmwater meter. Nu is het zo 

dat we allemaal evenveel betalen, ongeacht uw gebruik. De meter aanbrengen gaat vrij 

eenvoudig, dus geeft weinig rommel. Lever uw mening in a.u.b. Het is belangrijk dat we de 

70% halen!  

Dan de brief van de belastingdienst, er worden geen bedragen aan Woonhave doorgegeven. 

Alleen of u wel of niet in aanmerking komt voor huurverhoging, dit om ‘scheef’ wonen tegen 

te gaan. Wij hebben het over een gesloten stalling voor de scooters gehad, ze gaan daar over 

beraden. Dat horen we nog t.z.t.  

Al jaren proberen we Woonhave zover te krijgen dat er LED verlichting komt in de hallen en 

op de galerijen. Dus ook daar hebben we weer over gesproken. 

Dan de Alg Leden Vergadering, deze is voorlopig gepland op 15 juni, hou deze dag vrij. U 

hoort nog van ons. 

                                         Het bestuur.    

 

 

 

 

T   Het telefoonnummer van 

schoonmaker Henk Jutte 

is: 06-54306281 

 

 

mailto:info@loudonstraat.nl

