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Beste leden, 

De oproep voor een nieuw bestuurslid in de brief van oktober, is niet voor niets 

geweest. Ruud Saly heeft aangegeven dat hij in het bestuur wil en de taak van 

voorzitter op zich wilt nemen. De bestuursleden zijn er erg blij mee, maar we 

moeten natuurlijk de goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering nog 

krijgen. Tot die tijd gaat Ruud wel gewoon zijn werk doen als voorzitter.  

Omdat blok 1 het enige tijd zonder verwarming moest doen, hebben wij aan 

Woonhave een soort vergoeding voor hun gevraagd en ze hebben daar in toe 

gestemd. We hebben intussen een vaste contactpersoon gekregen bij 

Woonhave. Hij komt eerst hier kijken en loopt met ons bestuur de lijst met de 

diverse vragen en klachten door. Dit is een gunstige ontwikkeling vinden wij. 

Binnen kort gaan we om tafel met deze man en horen wat Woonhave met onze  

en uw problemen gaat doen. 

We horen allerlei ergernissen die regelmatig ontstaan in onze woonomgeving. 

Zoals de rommel die soms in de hal en in de liften wordt gemaakt, het 

neergooien van diverse rommel rond de flats, spullen over het balkon of galerij 

naar beneden gooien, onnodig herrie maken (vooral ’s avonds), honden in het 

gebouw laten plassen en niet opruimen en ga zo maar door. We kunnen geen 

politie agentje spelen, maar we kunnen elkaar er wel op aan spreken (op een 

normale manier), laten we met z’n allen er voor zorgen dat het netjes blijft in  

en om onze drie flats! 

                                              Het bestuur.    

 

 

 

T   Het telefoonnummer van 

schoonmaker Henk Jutte 

is: 06-54306281 
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