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Plaagdierenplaag
In de zomer worden we met zijn allen actiever. Dat geldt ook voor muizen
en ratten. Ook vliegen er voor onze voordeur meeuwen die graag onze
vuilniszakken open pikken op zoek naar iets lekkers. Vuilniszakken of
verpakt voedsel dat we zelf op onze balkons hebben gezet. Voorkom
ongedierte: geen voederbakjes voor hond en kat op het balkon en geen
vetbollen voor vogels. Muizen komen graag, maar gaan niet graag weg.
Geen elektrische fietsen en accu’s in de fietsenruimte
De laatste tijd krijgen we veel vragen over het stallen van een elektrische
fietsen in onze rijwielstalling. In principe zou dat kunnen, mits de batterij
er maar uitgehaald is vanwege brandgevaar (= advies brandweer). Toch
willen we het niet. Er is geen plaats voor, omdat veel bewoners er zowel
hun oude als hun elektrische fiets dan stallen. Onze fietsenruimte is nu al
te klein voor onze 144 appartementen, maar we moeten het ermee doen.
Daklopers
Het is ten strengste verboden om “recreatief” op het dak van ons gebouw
te komen. Het is gevaarlijk en voor u het weet maakt u – onbedoeld – de
bliksemafleidingskabels kapot of het dak lek. Niet doen dus. Mocht u
mensen zien die het toch doen: spreek ze aan, maak een foto, doe iets.
Tijdelijke parkeervergunning verlengen
Bewoners van ons gebouw die hun auto op de kade voor ons gebouw
stallen, maken vaak gebruik van een “tijdelijke parkeervergunning”.
Wanneer u die bij de gemeente wilt verlengen, geef dan duidelijk aan, dat
het om een verlenging gaat en niet om een nieuwe ! Geeft u dat niet aan,
dan loopt u het risico op een wachtlijst te worden geplaatst !
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