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De Bewoners Commissie Lieftinckplaats Toren 3 stelt zich voor:
De Lieftinckplaats ligt in Prinsenland in Alexanderpolder. 8 torentjes omringen een groen
middenterrein. Sinds februari 2013 is de BC actief in toren 3 op de Lieftinckplaats. In de
toren zijn 36 appartementen en meer dan 70% van de bewoners ondersteunt de BC.
Er is een goede mix aan bewoners. Er zijn jonge gezinnen, met en zonder kinderen,
alleenstaanden en echtparen van verschillende leeftijden. Een groot deel is echter 65+. Er is
ook diversiteit wat culturele achtergrond betreft.
Bewoners groeten elkaar als zij elkaar treffen in de lift of bij de brievenbus en maken een
praatje. Een flink aantal bewoners heeft een vrijwilligers taak op zich genomen onder het
motto: “Samen zorgen wij voor een optimaal woon- en leefklimaat”. Zo zijn er bewoners die
de planten in de centrale hal en het voorportaal verzorgen. Weer anderen verzorgen de
planten buiten de flat in de geveltuin en de plantenbakken.
De flat wordt in december van buiten van kerstverlichting voorzien. Maar ook de centrale
hal wordt feestelijk versierd. Dat doen weer andere bewoners.
Daarnaast zijn er bewoners die hand- en spandiensten verlenen als dat nodig is.
Bij voorbeeld een boodschap doen, een hond uitlaten, post verzorgen voor een buur die
daar even zelf niet toe in staat is. Ook hulp bij andere kleine dingen waar even behoefte aan
is. Een lift naar de markt of andere gelegenheid of bijeenkomst geven waar men toch zelf
ook naar toe op weg is. Kortom elkaar helpen als dat kan en als het nodig is.
Een nieuwsbrief op het prikbord en in de lift houdt de bewoners op de hoogte van actuele
zaken. Nieuws vanuit HBHO en vanuit De Brug wordt daar ook in gemeld.
Via regulier overleg met woonconsulent en wijkbeheerder worden zaken die alle bewoners
betreffen besproken. Dat gebeurt 2 x per jaar. Zijn er problemen dan probeert men die op te
lossen. Dat lukt vrijwel altijd. Soms heeft iets wat langer tijd nodig. Een spoedeisende zaak
wordt direct behandeld.
De afrekening servicekosten wordt altijd voor verzending naar de bewoners gecontroleerd.
Natuurlijk zijn er wel eens strubbelingen. Maar gelukkig worden die meestal op een goede
wijze opgelost. De meeste bewoners zijn het er over eens: het is goed wonen in onze toren.
Wij nodigen de Bewoners Commissie Mr. J.Duthilhhuis uit zich als volgende voor te stellen.

