Nieuwsbrief maart 2019

COLOFON:
Postadres:

Hierbij de nieuwsbrief met actuele zaken:
Vuilnis bij de bakken
Vorige maand is er door Eigen Haard een brief verstuurd over het neerzetten van
grof vuil bij de containers. Ondanks die brief wordt er toch nog met regelmaat
grof vuil bij de containers neergezet. Vaak worden de spullen op vrijdagavond
neergezet waardoor men het hele weekend tegen de troep aankijkt. . Laten wij
met elkaar de omgeving netjes houden. Hetzelfde geldt voor papier en kartonnen
dozen; zorg dat je deze klein maakt zodat het makkelijk in de container past, en
niet buiten de container neergezet hoeft te worden. Opvullingsmateriaal graag in
de vuilniszak doen en op die manier weggooien. Dit alles voorkomt dat bij wind
(wat om de flats heen altijd tochthoeken geeft) al het materiaal over het
parkeerterrein heen vliegt en tussen de struiken terecht komt.
U kunt 24/7 een melding doen vai de makkelijk melden app met uw smartphone
of via uithoorn.nl/melding. Bellen tijdens kantooruren kan natuurlijk ook via
0297-513111
Liften schoonhouden
Het kan gebeuren dat er een keer een vuilniszak lekt bij het naar beneden
brengen. Het kan ook gebeuren dat een hond per ongeluk een keer een plas doet;
het kan ook gebeuren dat er een keer een flesje prik of limonade omvalt; ook hier
geldt, laten we met elkaar de omgeving netjes en leefbaar houden en ruim het
even op. Ja, er wordt schoongemaakt, maar dat betekent niet dat je alles maar
moet laten liggen.
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Huismeesters en reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken kunt u melden bij Eigen Haard via 020-6801801 of door in te
loggen op het klantportaal (mijn eigen haard) via www.eigenhaard.nl Deze
verzoeken kunnen niet meer bij de huismeester aangevraagd/gemeld worden.
Dit geldt voor reparatieverzoeken in de eigen woning als ook in de algemene ruimte zolang er geen sticker
“is gemeld” is geplakt.

Brief Schumanflat / Monnetflat / Romeflat - asbestcontrole en planmatig onderhoud
Wij hebben navraag gedaan over de ontvangen brief in verband met de astbestcontrole en dit is het
antwoord wat van Eigen Haard hebben terugontvangen:
Inmiddels heb ik gesproken met June Jankie, mijn collega die de asbestinventarisatie voorbereidt.
Het uit te voeren planmatig onderhoud in 2019 – betonherstel aan de galerijen – staat feitelijk los van
de asbestinventarisatie.
Door nieuwe regelgeving zijn wij verplicht om een asbestkaart voor bewoners te maken om hen te
informeren over de aanwezigheid van asbest in het woongebouw en waar dat dan zit. Om deze kaart
te kunnen maken wordt een aanvullend asbestonderzoek gedaan: we weten uiteraard al een en
ander uit de onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd. Echter, we gaan uit van recente
gegevens bij het opstellen van de kaart.
Dat bleek niet met zoveel woorden uit deze (standaard)brief.
In de brief staat vermeld dat steekproefsgewijs woningen worden onderzocht. De brief gaat naar alle
huurders in de flats, dus we hoeven lang niet bij iedereen binnen te komen. Jouw buurvrouw dacht –
en dat begrijp ik – dat we in ieder geval bij haar zouden komen omdat zij de brief ontvangen had, niet
wetende dat iedereen die brief ontvangen heeft. We zetten dat in een volgende brief iets duidelijker.
June Jankie heeft mij gemeld dat de brief nu gestuurd is naar de bewoners van de Schumanflat,
Romeflat en Monnetflat.

