Aan de bewoners van de VvE “Groenhoven” te AMSTERDAM

Uit de vergadering van de Bewonersraad (BR) van 4 juli 2018
De Bewonersraad (BR) publiceert na elke vergadering waar besluiten worden genomen een kort
verslag (Nieuwsbrief). Dit komt op de website en web-portaal (PS) van Vereniging van Eigenaren
(VvE) Groenhoven te staan. Ook wordt het verslag opgehangen in de entreehallen van de torens.

Onderhoud en gebruik balkons
Elk appartement op een verdieping heeft een balkon. Deze balkons
moeten onderhouden worden en daarnaast gelden er regels voor het
gebruik ervan.
De houten leuningen dienen geschilderd te worden, door de VvE is
afgesproken dat de eigenaren dit zelf doen om hoge servicekosten te
voorkomen.
Hiervoor is beits (bruin), schuurpapier en dergelijke verkrijgbaar bij
de huismeester.

Wat betreft het gebruik van de balkons zijn er regels opgesteld om overlast te
voorkomen en het aanzien van het gebouw te waarborgen.
 Het balkon is geen opslagplaats voor goederen e.d.
 Het drogen van wasgoed (dat boven de houten leuning uitsteekt of
hangt) is niet toegestaan.
 De balkon mag niet worden dichtgebouwd.
 Het tussenschot tegen het balkonhek mag niet worden aangepast, dit is
namelijk een vluchtweg in noodgevallen.

Ook te lezen op www.vvegroenhoven.nl of op het webportaal via inlog www.poelwijck-sweers.nl
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Uit de vergadering van de Bewonersraad (BR) van 4 juli 2018

 Er mogen geen goederen op, over of aan het balkonhek geplaatst of
gemonteerd worden om valgevaar + letsel te voorkomen.
 Barbecueën, fakkels, vuurkorven branden op de balkons is niet
toegestaan i.v.m. rookoverlast + brandgevaar.
 De balkonvloeren mogen niet worden opgehoogd, uitgezonderd op de
door de VvE goedgekeurde wijze.
Zie info en bouwtekening op web portaal.

Mailadres overlast Groenhoven
Om overlast beter in kaart te kunnen brengen binnen de VvE is er een apart
mailadres geopend. Op dit mailadres kunnen zowel eigenaren als huurders
meldingen van overlast doen.
Het mailadres = overlast@vvegroenhoven.nl
De eerstvolgende BR is op woensdag 5 september om 20.00 uur.

Ook te lezen op www.vvegroenhoven.nl of op het webportaal via inlog www.poelwijck-sweers.nl

