“HET ADMIRAALTJE” nummer 117
Voor bewoners van de Admiraliteitskade 21 A t/m 32 M

Maart 2021
Gewoon weer bijpraten: “Wanneer kan het weer?”
Dit is alweer het zoveelste Admiraaltje dat zonder echte gesprekken met
u gemaakt is. En dat missen wij als bestuur best wel. En naar wat we te
horen krijgen, u ook. Zeker nu het snel mooi weer wordt. Maar het is niet
anders. Hopelijk kunnen we na de zomer weer iets gezelligs plannen.
ALV op 22 februari 2021
De ALV was een groot succes. Er deden veel eigenaren mee en er
werden zinvolle constructieve opmerkingen gemaakt. De notulen zijn
binnenkort beschikbaar.
➔ Het projectmanagement voor de renovatie van de achtergevel is
toegewezen aan FOCUS Vastgoed Groep BV in Rotterdam.
In volgende Admiraaltjes zult u daar meer over lezen.
Renovatie van de achtergevel is gestart
Hoewel er in de ALV veel aandacht is besteed aan de renovatie leven
er onder u natuurlijk nog veel vragen. Stel uw vragen nu, maak uw
opmerkingen nu. Liefst per mail, dan kunnen ze niet zoek raken. Maar
een briefje in de bus mag natuurlijk ook (Schuringa, 23 B). Nu kunnen
we er nog wat mee, straks is het misschien te laat.
Vrijwilligers en klankbord
Er hebben zich na de ALV enkele (4) vrijwilligers gemeld. Geweldig!
Hoe meer mensen er meedoen, des te beter voor het project.
NB de vrijwilligers die zich gemeld hebben, worden zodra we de
samenwerking met Focus-Vastgoed op de rit hebben benaderd.
MJOP Meerjaren onderhoud- en beheerplan van ons gebouw.
Natuurlijk, de renovatie van de achtergevel is belangrijk, maar er moet
natuurlijk meer onderhoud gepleegd worden. Zo liggen er plannen voor
groot liftonderhoud en meer. Vragen of opmerkingen? Graag !
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