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Algemene gang van zaken bouw
Volgens berichtgeving gaan de verhuizingen voorspoedig. Het Staatsburgflat
terrein word nu bouwklaar gemaakt.
De straatnamen zijn inmiddels ook bekend:
Het college heeft voor de nieuw aan te leggen straten van het nieuwbouwtraject
in de Europarei de volgende namen gegeven:
Churchilllaan,
Straatsburglaan,
De Gasperilaan
Spaaklaan ( Paul Henri Charles Spaak was een Belgisch socialistisch politicus en
regeringsleider)
Jaarvergadering
Ondanks lage opkomst van onze jaarvergadering was het een gezellige
informatieve avond. Onze volgende jaarvergadering willen wij in mei 2017
houden. Wij laten u dit tijdig weten en hopen u daar te ontmoeten.
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.
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Het mogen plastic doppen zijn van flessen, melkpakken enzovoort, maar niet van
chemische verpakkingen zoals bv schoonmaakmiddelen.
HVUK
Tijdens de ledenvergadering van Onderdak is gestemd voor een naamsverandering. Deze naam is
geworden “ hvuk” (huurdersvereniging uithoorn en de kwakel) en zijn de nieuwe bestuursleden gekozen.
Inmiddels hebben wij ook een website. www.hvuk.nl. Hierdoor worden alle huurders van Eigen Haard
weer vertegenwoordigt.

Bewonersmarkt / braderie in de flats
We zijn op zoek naar mensen die hun passie, hobby of beroep willen demonstreren aan mede
flatbewoners komend voorjaar. Om dit van de grond te krijgen zoeken wij medeorganisatoren. Heeft u
interesse laat het ons dan weten.
Huismeesters:
Er 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
Nu het weer kouder wordt is de kans op muizen en ongedierte groter; wist u dat u indien u overlast heeft
van muizen/ongedierte de huismeester kunt informeren. Desgewenst kan door hun Rentokil gebeld
worden i.v.m 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.
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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

