Nieuwsbrief Juli 2016
Hierbij de nieuwsbrief met actuele zaken:

COLOFON:
Postadres:
Briandflat 16

Informatieavond nieuwbouw 13 juli 2016
Op deze inloop zijn de bouwplannen en tekeningen gepresenteerd van de 1 e fase.
De bewoners konden kijken hoe de indeling zou worden en ook konden ze zien
welke steensoort er gebruikt gaat worden. Medewerkers van Eigen Haard en het
architectenbureau waren aanwezig waar de bewoners vragen aan konden stellen.
De avond is goed bezocht en iedereen hoopt dat de bouw snel gestart kan
worden.
Kijk voor foto’s die wij gemaakt hebben op onze website.
Gang van zaken Staatsburgflat:
Op dit moment wordt het asbest in de flat gesaneerd, dit houdt in dat er
regelmatig mannen in witte pakken lopen. Dit proces verloopt voorspoedig
hebben wij begrepen uit ons maandelijks overleg. Uiteindelijk is er besloten om
de flat “af te knabbelen”. Deze beslissing is genomen in verband met de
samenstelling van de bodem. Verdere informatie over de gang van zaken met
betrekking tot de voortgang van de sloop van de flat volgt via de nieuwsbrief van
Eigen Haard.
Gang van zaken Churchillflat:
Nu zijn er op dit moment 41 huishoudens verhuisd. Net zoals bij de Staatsburgflat
verloopt dit voorspoedig en zonder al te veel problemen. Net zoals in de
Staatsburgflat wordt er toezicht gehouden op het achterlaten van huisraad op de
straat. Mocht u toch iets constateren meld dit bij de huismeester (gegevens vindt
u onderaan in de nieuwsbrief) U kunt dit ook melden bij de gemeente middels
deze link http://bit.ly/2a6jzDk
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Verder zijn er geen bijzonderheden te melden.
Jaarvergadering
Wij zijn bezig met het organiseren van de jaarvergadering. Deze zal gehouden worden op 6 september
2016, in het buurtnest. Verdere informatie volgt nog., reserveer deze datum in de agenda.

Boxgangen schilderen
Op initiatief van één van de bewoners van de schumanflat zijn op 2 juli met een aantal vrijwilligers de
boxgangen van de flat geschilderd. Het was gezelllig om te doen en het bracht een gevoel van
saamhorigheid teweeg. In de gang was een tafel en stoelen neergezet waar wij koffie en thee konden
drinken en konden eten. Voor de bewoners was dit een leuk gezicht als ze binnen kwamen lopen of de lift
uitkwamen. Als je zelf ook het initatief wil nemen om dit in jouw flat ook te realiseren, neem dan contact
op met Hennie Lodeweges van Eigen Haard. Alle schilderspullen worden beschikbaar gesteld.
Plastic doppenaktie
Er worden doppen gespaard die je kunt afleveren in het buurtnest. Met de opbrengst wordt een opleiding
van een hulphond gefinancierd. Op het prikbord in het buurtnest hangt meer informatie.
Het mogen plastic doppen zijn van flessen, melkpakken enzovoort, maar niet van chemische verpakkingen
zoals bv schoonmaakmiddelen.
Huismeesters:
Wist u dat u indien u overlast heeft van muizen/ongedierte de huismeester kunt informeren. Desgewenst
kan door hun Rentokil gebeld worden ivm de bestrijding hiervan. Als bewoner kun je zelf ook meehelpen
om de overlast tegen te gaan door bv geen brood en/of voedselresten buiten weg te gooien.
Frits Kuin
06-54748431
Alwin van Cooten
06-54748432
Mohamed
06-54748433
Indien u een email wil sturen gebruik dan info@eigenhaard.nl. Vermeld in het onderwerp wel even de
huismeester. Via dit emailadres worden alle emails die binnenkomen geregistreerd. De huismeester zijn
telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:00-16:30 en op vrijdag van 08:00 tot
12:00. In geval van calamiteiten buiten kantoor uren kun je contact opnemen met Eigen Haard 0206801801
Voor storingen met betrekking tot de verwarming en warm water kunt u contact opnemen met firma
Kropman telefoon : 088-3344444

