CLIMARAD
Ook deze werkzaam heden lopen in het geplande tempo door, er zijn natuurlijk altijd
bewoners die het niet zien zitten maar achteraf aangeven dat het reuze meevalt, de
werkzaamheden geen extreme rotzooigeeft, de werknemers keurig werken en beleeftzijn,
men afstand houd en probeert zo kort mogelijk in uw woning te zijn. Niet iedereen begrijpt de
werking van de thermostaat, schroom niet vraag het dan aan de uitvoerder, de werknemers
of aan ons. Tot nu toe is merken wij dat g5% van de bewoners waar de werkzaamheden zijn
uitgevoerd zeer tevreden zijn. Hier en daar zijn er wel klachten dat er alsnog luchtjes naar
binnen komen, ook voor dit geldt, meld het aan de uitvoerder of via de bewonersbus aan ons,
we zijn er al mee bezig met ClimaRad uit te zoeken wat de oorzaak en oplossing is.
Bewonersbus hangt in de lifthal Doelstraat naast de informatiekast. Goed om te weten is dat
de ClimaRad buitenlucht aanzuigt en zuivert waarna het uw woning ingeblazen wordt, de
filters houden alleen fijnstof en geen geuren tegen, dus als uw buren op het balkon roken,
btowen, een scheet laten of wat dan ook, deze luchtjes komen hoe dan ook, gezuiverd en wel,
binnen via de unit in uw woonkamer. U heeftwelde mogelijkheid de unitdan uitte zetten, lees
de gebruiksaanwijzing of vraag het na.
SENIORENSPORT
Wij vinden het zeer vervelend dat wij stil liggen door de hete toestand van Corona, maar ons
aller gezondheid is van groot belang. We zijn aan het bekijken of we snel weer kunnen
beginnen en wel met de grootst mogelijke afstand onder elkaar, gelukkig hebben wij in de
kerkzaal waar wij sporten wel die ruimte. Er moet uiteraard wel toestemming voor zijn van de
overheid en Droom en Daad onze verhuurder. Zodra wij ruimte zien gaan we weer beginnen,
de overige activiteiten zoals bewonersavonden, kerstdiner, gezamenlijk eten of koftie drinken
zullen we moeten gaan bekijken als we weten wat er straks mogelijk is.
BRIEF HAVENSTEDER.
Een aantal bewoners voelen zich aangesproken omdat de ontvangen brief betreffende
vervuiling en overlast persoonlijk gericht was, dit is dus niet nodig, er zijn een aantal dingen
geconstateerd en klachten geweest waardoor Havensteder het gehele complex daar op
heeft aan gesproken. Als u uw zaken op orde heeft is er voor u niets aan de hand

PLAN 25OM
U heeft allen een nieuwsbrief omtrent de plannen 250 meter ontvangen, wederom zijn atle
eisen die Havensteder stelt weer hierin vernoemd en hetzijn keiharde eisen. Het
sonderingsonderzoek heeft inmiddels plaats gevonden en de uitslag is ons niet bekend , deze
werkzaamheden hebben wel klachten opgeleverd omdat men zonder vergunning nietvoor
07.00 uur mag beginnen met werkzaamheden. De FA Mos heeft hier wet direct gehoor aan
gegeven en werkzaamheden later laten beginnen.

NOORDTIOLENWERF.

gevel gereinigd moet worden maar zoals alom
bekend kan Havensteder moeilijk van zijn centen af, maar het moetwet gebeuren. Ook de
antislip laag op de vloer entree moetvervangen worden. We zitten er boven op. Ook hebben
wij een 2" papiercontainer besteld en inmiddels is hij geleverd, wilt u a.u.b. uw dozen plat
maken voor het de container in gaat en grof vuil niet tegen de gevel plaatsen i.v.m.
brandgevaar en extra rekeningen van het schoonmaakbedrijf oplevert. Grofiyuil graag zelf
aanmelden en afspreken.

We zitten er nog steeds bovenop dat de

VLS
Onze schoonmaker doet zijn uiterste best het complex schoon te houden, reinigt nu extra
drukknoppen, deurknoppen, liftkooien e.d. . Uw afvalgraag in de containers gooien en nietzo
naar binnen donderen.. En het is mensonterend om er maar van uit te gaan dat de
schoonmaker er voor betaald wordt en dat maar heeft op te ruimen. Heeft u een ongelukje,
vuilniszak of hond lek, ruim het even op. We hadden ditjaar wel €50. servicekosten per
woning terug kunnen krijgen, het wordt sfukken minder of bijbetalen door gedrag van
enketen wat extra werk schoonmaker oplevert. Denk er eens over na. VLS stuuÉ wel de

rekening voor het extra werk.
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