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VERSLAG  9 maart 2015 

Bewonerscommisie Tarthorst / Woningstichting 
 

 

 

Datum: 9 maart 2015 

Tijd     : 17:45 – 18.30 uur 

Plaats : Woningstichting 

 

Aanwezig:  

Johan Uittenbogaard, Conny in ’t Veen, Otto Vleeming 

Toon Brugman (Woningstichting) 

 

Doel: 

Uitleg planmatig onderhoud Tarthorst 2015 

 

 

Wij hebben allemaal de mail van Jan Willem Biere gehad over het vervangen van de 

voordeuren, met daarbij gevoegd 3 voorbeelden van de verschillende deuren. 

Iedereen kan afzonderlijk kiezen welke voordeur hij/zij wil hebben. De kleur blijft blauw. 

Bij voordeuren in een portiek worden alleen de voordeuren vervangen, waar de voordeur 

onverdekt is, worden ook de kozijnen vervangen. 

Conny vraagt of het glas naast de voordeur (nu draadglas) ook vervangen gaat worden, 

anders wordt het weer een samengeraapt “zootje”. Toon gaat dit na. 

Houtrot wordt ook aangepakt en waar nodig wordt een nieuw stukje ingezet. Geheel 

nieuwe kozijnen staan op de begroting voor 2020. 

 

Scheuren in gevels en muren worden ook aangepakt. 

Het gehele complex wordt opnieuw geschilderd. 

 

Overal worden de tegels in het trappenhuis vervangen. 

Otto en Conny vragen of er op de begane grond anti-slip o.i.d. geplaatst wordt, bij nat 

weer zijn de tegels soms erg glad. 

Toon zou vragen welke tegels gebruikt gaan worden. 

 

De postkasten (brievenbussen bij de portiekwoningen) worden vervangen. 

Conny vraag welk model. Het huidige model zit bij het miste geringste vol, dit komt door 

de voorinworp, niet echt handig. 

Toon gaat dit uitzoeken. 

 

De verlichting in de gang bij de berging en trappenhuis gaat aangepast worden. Er komt 

LED verlichting in de gang bij de berging 

Er komt een nieuwe ringleiding van 6A en alles wordt los geschakeld. De stopcontacten in 

de bergingen worden verwijderd. 

De verlichting in gang en trappenhuis gaat apart geschakeld worden. 

De servicekosten zullen waarschijnlijk omlaag gaan, doordat vriezers nu niet meer in de 

bergingen geplaatst kunnen worden. 

Dikkenberg Van der Kraats gaat deze werkzaamheden verrichten. In 2015 komen 101 

t/m 213, 1101 t/m 1161 en 1043 t/m 1061 aan de beurt. De rest zal volgen in 2016. 

 

Toon en Jan Willem hebben ook mensen aangesproken waarvan de tuin sterk 

verwaarloost is, zij krijgen 2 à 3 weken de tijd om dit op te knappen. 

 

Ook bezoeken Toon en Jan Willem regelmatig “multi problems”, om ook deze groep in de 

gaten te houden. 
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Toon zou graag een keer een bijeenkomst willen houden met iemand van het 

groenonderhoud van de gemeente. Deze persoon zou dan e.e.a. kunnen uitleggen en ons 

de toekomstplannen kunnen voorleggen. 

 

Er wordt ook medegedeeld dat er in de Tarthorst een hennepplantage opgerold is. Deze 

persoon is uit de woning gezet en kan de komende 5 jaar geen nieuwe woning in 

Wageningen huren. 

 

Toon vraagt wanneer de Opschoondag is (28 maart) en zegt toe dat hij aanwezig zal zijn. 

Het “probleem” koffie wordt besproken. Er zal gekeken worden door Otto of we misschien 

een koffieapparaat van de Speelgoedbank kunnen lenen. Ook moet er gekeken worden of 

wij stroom van de Vredehorst kunnen krijgen om dit apparaat te kunnen gebruiken. 

 

Toont deelt ook mee dat Tarthorst 104, de nul op de meter woning wordt. 

Het betreft een koopwoning die teruggetrokken is door de Woningstichting en nu in 10 

dagen omgebouwd gaat worden. De gemeente en de Woningstichting dragen deze kosten, 

die € 45.000,00 per woning gaan bedragen. 

De woning moet na 10 dagen klaar zijn (rond half april) en wordt dan 1 jaar aan de 

gemeente verhuurd. 

De woning is voor een ieder te bezichtigen en Otto vraagt of wij ook een rondleiding 

kunnen krijgen. 

Toon zegt in eerste instantie dat deze woning aan studenten wordt verhuurd. Conny zegt 

dat de Woningstichting toch niet meer aan studenten verhuurd??? Toon zegt, maar wij 

verhuren deze woning niet dat doet de gemeente en ik heb gezegd “bijvoorbeeld aan 

studenten”. 

Je kunt in deze woning ook vergaderruimte huren. 

Na een jaar wordt deze woning verkocht en er is inmiddels al een bewoner die interesse 

heeft. 

 

Om 18:30 sluit de bijeenkomst. 


