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Beste leden, 

We hebben weer een uitgebreid gesprek gehad met Woonhave. Sommige 

mensen hebben de brief over de huurverhoging te laat binnen gekregen, zij 

kunnen bezwaar maken, maar moeten dat persoonlijk aanvragen bij 

Woonhave. Het verhoogde voorschot van de stookkosten is ook via Woonhave 

te bespreken, maar dan moet je wel aantonen dat je verbruik laag was in 

voorgaande jaren. Het risico is er dan wel dat je een dure afrekening krijgt. 

Over het nieuwe intercom systeem zijn ook weer verschillende meningen. Het 

zou er voor zorgen (zegt men) dat de huur hoger wordt. Niets is daarvan 

bekend, we mogen blij zijn met verbetering en veiligheid. Ook over de 

warmtemeters wordt alweer geschreven. Woonhave heeft ons bevestigd dat 

het netjes achtergelaten wordt. Hij komt naast de koud water meter. De 

berekening wordt via een doorstroommeter op afstand afgelezen (de z.g. 

slimme meter) en geeft een duidelijk beeld over het verbruik per woning, dat is 

een eerlijke verdeling. U bent toch ook voor veiligheid en verbetering?  

Op 15 juni is onze Alg. Leden Vergadering in de Stoof, u krijgt daar nog een 

uitnodiging van. Op deze ALV worden de nieuwe bestuursleden gekozen, ook 

Wil van der Toorn heeft belangstelling om in ons bestuur te komen (welkom 

Wil).  We zoeken nog steeds nieuwe mensen voor ons bestuur. Dit jaar gaan we 

weer de gezellige burendag organiseren op 27 augustus. Natuurlijk zijn we er 

druk mee bezig en hoort u op tijd de bijzonderheden. Hou deze dag vrij, zodat 

je lekker een middag kunt genieten van een hapje en een drankje. Ook de 

spellen zijn er weer, met de grote hoofdprijs aan het eind. 

                                         Het bestuur.    
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