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Verslag vergadering ¦bewonerscommissie dinsdag 30 september 2014

Aanwezig namens de BC 5 Henk Straatman - Frans van Ernst - Hans Hapnel
en G- ert lansen
Hameasi de woningstichting: Jaqueline Annema
Jaqueline heeft de opmerking gekregem dat er te veel fietsen staan in de
garage aaa ds overkant,
H et is voor veel bewoners een probleem om met eexi fiets tegen de steile
opx'it te gaan en daarom hun fiets aan de overkant in de garagebox zetten.
Deze mensen mogen echter ook gebruik maken van de lift om op de begane grond
te komen.
Er is ook bij de Y/S veel waardering voor dé wijze waarop men in de tuin be¬
zig is met o.a, sjoelen en koersballen. Nu hst nog redelijk weer is kan men
dit nogbuiten doen, maar voor de komende winter wordt het moeilijker en daar¬
om zoekt men naar een oplossing.
Voor het koersballen is de garage beneden een mogelijkheid al zijn er beperkin¬
gen, maar voor het sjoelen wordt het moeilijker.
Een andere mogelijkheid is de lokaliteit van de voormalige school aan de over#
kant.
Jaqtjeline zal nagaan wat voor ruimte er evemtueel door ons gebruikt kart wor¬
den en wanneer.

Mocht daar een mogelijkheid voor zijn dan kunnen ook andere aktivlteiten be¬
sproken worden zoals o,a« kaartwedatrijden
Een ander punt is dat we in het bezit zijn gekomen van 16 leuke stoelen en
een tafel die het geheel een fleurige kleur geven.
Ook hebben we een koffiezetapparaat gekregen vaneen van onze bewoners en daar
z1ja dankbaar voor.
De B0C. doet het verzoek aan de W.S. on de twee lange zijden van het onderko¬
men te voorzien van een lambrizering waai'door het geheel, afgemaakt met de
reeds aanwezige zeilen, een beetje tochtvrij wordt,
Jaqueline zal proberen dit voor elkaar te krijgen.
Ook wordt door de B.Co gevraagd of er een opklapbaar bankje kan komen in de
lift voor mensen die moeilijk kunnen staan. Ook hieraan zal Jaqueline aan¬
dacht aan schenken.
N.a,v. een krantenartikel over blauwe zone,s om tè parkeren blijkt dat de
W.S, hier nog niets van afweet en dat ook zij met dat probleem! gekonfron-
teerd worden»
Vanuit de B,C. worden enkele suggesties gedaan, maar het blijft voor zowel
de BUG» als voor de W.S, een moeilijke zaak,
Henk maakt nog een opmerking over de wateroverlast in de kelderruimte.
Een van de oorzaken van de overlast was een kapotte waterpomp en het dicht¬
slibben van de afvoerput door afvallend blad. Ook hier zal aandacht aan ge¬
schonken worden.
Er is .reeds een begin gemaakt om aan de oostzijde de muBEn van de garage te
bewerken zodat daar geen water meer door komt.
Volgende vergaderin zal werden gehouden op dinsdag 9 december 2014 om
1.59 30 uur.
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