COLOFON:
Postadres:
Briandflat 16
Hierbij de nieuwsbrief met actuele zaken:
Schoonmaak / zwerfafval

1422 TT Uithoorn

Hierbij vragen wij nogmaals jullie aandacht voor het volgende:
Wij ontvangen met regelmaat berichten van bewoners die zich irriteren aan de
rotzooi in en om de flat. Op zich is het niet moeilijk….. de grote spullen gewoon
zelf wegbrengen naar het scheidingsdepot in plaats van alles maar bij de bakken te
dumpen. Er staan soms complete huisraden geplaatst!
Verder nog de onderstaande aandachtspunten:

Telefoon:
06-29309057
E-mail:

Kartonnen dozen klein maken en in de daarvoor bestemde papierbak gooien
Geen spullen naast de ondergrondse containers zetten; dit dient weggebracht
te worden naar het scheidingsdepot
Indien er in de lift iets gemorst wordt of de hond heeft een ongelukje, of de
vuilniszak heeft gelekt, ruim het even op! Hoe moeilijk kan het zijn!!

secretariaat@euro-

Op 24 juni zijn wij aanwezig bij de fractievergadering om ook over dit toenemende
probleem te praten, en om met elkaar te kijken naar oplossingen. Verdere
informatie hierover volgt nog.

www.Euro-Parel.nl

Inmiddels hebben wij van de gemeente vuilniszakken, ringen om de vuilniszak te
bevestigen en grijpers ontvangen. Wij willen op zaterdag 20 juli 2019 een
schoonmaak ronde maken van ongeveer 2 uur. Wij starten van kantoor
Coudenhoveflat 1a, om 10 uur met een kop koffie en eindigen daar ook weer rond
een uur of 12 met een broodje. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers die
willen meehelpen.

40538675

-

parel.nl
Internet site:

KvK nr:

Twitter: @EuroParel

Heb je interesse? Laat het dan even weten een stuur een mail naar secretariaat@euro-parel.nl of naar
m.vanderveldt3@telfort.nl of bel naar 06-29309057.

Laten we met elkaar de omgeving netjes houden!
Je kunt bij het zien van zwerfafval een melding doen via de app “makkelijk melden” dan komt er meteen
een melding bij de gemeente binnen. Indien je je emailadres noteert wordt je op de hoogte gehouden van
de voortgang van de melding.

Plastic afval
Voor het plastic afval is er een aparte bak. Wij zien en horen met regelmaat dat er zakken “aan” de
container zijn gehangen in plaats van in de container, zonder dat de bak vol is. Ons verzoek: doe de
zakken niet te vol zodat die gewoon “in” de bak gedaan kan worden.

Warmtewet: storing 14 t/m 17 mei warm water en verwarming Schumanflat
De Schumanflat heeft last gehad van een storing van 14 mei 10:00 uur tot 17 mei 13:00 waardoor er geen
warm water en verwarming beschikbaar was. Vanuit de bewonersvereniging is er aanspraak gemaakt op
de warmtewet. Inmiddels hebben de bewoners een brief ontvangen waarin gemeld wordt dat er 375,-- als
compensatie aan de bewoners overgemaakt gaat worden.

Afrekening stookkosten
Inmiddels heeft iedereen de afrekening stookkosten ontvangen. Kijk deze goed na en mocht je vragen
hebben over de afrekening, laat het ons weten!

