
 
 

Bewonerscommissie Otto van Gelreweg/Delpad Gelre Home 

 

 

 

Verslag bewonerscommissie Otto van Gelreweg/Delpad Gelre Home 

Plaats: Kantoor van de Woningstichting 

Datum en tijd: vrijdag 8 april 2016 aanvang 13.00 uur 

Aanwezig: Dhr Jansen, Steenbergen, mevr. van Baal en Patist. Ilse Schrijver en Jan Willem 

Biere van de Woningstichting. 

 

 

 

Agenda: 

 

1 Opening en vaststellen van de agendaonderwerpen 

De voorzitter opent de vergadering en heet Jan Willem Biere van de Woningstichting en dhr 

Steenbergen nieuw lid van de bewonerscommissie van harte welkom. 

 

2 Verslag 11 november 2015  

Het verslag van 11 november 2015 wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 

 

3 Mededelingen en ingekomen stukken  

Er zijn geen ingekomen stukken. 

Mededelingen: Dhr L. Jansen, directeur van de Woningstichting heeft om 

gezondheidsredenen de Woningstichting verlaten. 

Vanaf 1 maart is Jan Willem Biere woonconsulent van ons complex Otto van 

Gelreweg/Delpad. Ilse Schrijver wordt door de bewonerscommissieleden bedankt voor de 

goede samenwerking. 

 

4 Aanlichten tekst Gelre Home op de gevel 

Om het aanlichten van de tekst Gelre Home te verbeteren worden de lampen op de gevel 

bijgesteld. Jan Willem neemt deze actie van Ilse over. 

De bewegwijzering wordt aangepast. Actie Jan Willem in overleg met dhr Jansen. 

 

5 Het gemeentepad in de tuin met achterstallig onderhoud 

Een stratenmaker van de Woningstichting gaat het tuinpad herstellen zodat na hevige 

regenval geen plassen water blijven staan. Actie Jan Willem. 

Opgemerkt wordt dat de gemeente wel de rioolputten heeft schoongemaakt. 

 

6 Het vervangen van de postkasten. 



Dit staat voor 2018 gepland. Nagegaan wordt of er iets gedaan kan worden aan de roestige 

kleppen van de brievenbussen. 

 

7 Schoonmaken daken portiekingangen Delpad. 

Bij het vervangen van het dak zijn de daken van de portiekingangen voorzien van een rooster 

bij de goten zodat deze niet meer verstopt raken door vuil. Jan Willem gaat na of de daken 

van de portiekingangen schoongemaakt kunnen worden. 

 

8 Toewijzing woningen 

Jan Willem legt uit dat voor urgentie en taakstelling woningen uit het reguliere aanbod 

worden gehaald. De bewonerscommissie betreurt dan er nu een stilstand is in de toewijzing 

aan toekomstige actieve huurders. Vanuit de Woningstichting wordt van de bewoners meer 

zelfwerkzaamheid verwacht, denk hierbij aan het tuinonderhoud. 

 

9 Plannen terrein Kirpestein 

De Woningstichting heeft geen plannen voor de ontwikkeling van het terrein van Kirpestein. 

 

10 Ontmoetingsavond voor de bewoners. 

De ontmoetingsavond wordt gehouden op zaterdag 9 juli. Indien het slecht weer is  vind deze 

avond op 16 juli plaats. Aanvang 16.00 uur. 

 

11 Rondvraag 

Geen 

 

12 Datum volgend overleg, sluiting 

Dinsdag 28 juni aanvang 19.30 uur plaats kantoor van de Woningstichting 

 

 


