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Vensterbanken weghalen
Zoals bekend moeten ter voorbereiding van de renovatie van
achtergevel de asbesthoudende vensterbanken aan de achterzijde zijn
verwijderd. Huurders van verhuurder Havensteder worden door
Havensteder geïnformeerd over wie dat gaat uitvoeren en wanneer.
Andere eigenaren moeten zelf zorgdragen voor het verwijderen. Òf met
ondersteuning van de werkgroep òf op eigen kosten door een
professioneel. Een inventarisatierondje door het VVE bestuur heeft
duidelijk gemaakt dat de meeste eigenaren de vensterbanken al hebben
verwijderd of tijdig verwijderd zullen hebben. Onze dank daarvoor!
Een exacte datum dat de vensterbanken ook echt weg moeten zijn zal
t.z.t. worden gemeld in het “Admiraaltje”. De werkgroep zal dan ook de
eigenaren die erom hebben gevraagd ondersteuning bieden.
Is de balustrade van uw balkon nog goed?
Enkele jaren geleden is de stevigheid van de balustrades van de balkons
op een aantal etages gemeten. Ze waren goed, maar het kan natuurlijk
van balkon tot balkon verschillen. Vandaar ons verzoek aan u om zelf te
controleren of uw balkon voldoende genoeg verankerd is.
Niet goed? Meld het aan de VvE-diensten, dan wordt het vastgezet.
➔ Belangrijk is dat u nu geen parasols aan de balustrade vastmaakt.
U riskeert dan dat parasol met balustrade en al naar beneden valt.
Grofvuil in de containerruimtes voor algemeen gebruik
Nee, het VvE bestuur is geen politie en heeft geen ME ter beschikking,
maar grof vuil wordt niet opgehaald vanuit de containerruimte. Zet het
daar dus niet neer. Tijdelijk kan wel. Doe er een briefje op met de
ophaaldatum en uw huisnummer en zet het op de afgesproken tijd op
de ophaaldatum buiten. Bij voorbaat dank!
Containers die tegen auto’s aankomen
Het gebeurt soms dat er containers die niet op rem staan tegen auto’s
aan komen. Het betreft hier lege containers, na het legen niet op de
rem gezet door de vuilnisophaaldienst. Contact met gemeente heeft
niets opgeleverd. We hebben nu eenmaal geen containers die
automatisch op de rem gaan en de vuilnisophalers zelf hebben naar
verluid andere dingen aan hun hoofd.
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