Nieuws uit de Bewonersraad (BR)
De Bewonersraad heeft vergaderd op 4 maart. Hieronder de punten die voor u wellicht relevant zijn:
Nieuwe buurtregisseur
Er is een nieuwe buurtregisseur. Dit is mevrouw Els van Axel Dongen. Zij is wijkagent in onze buurt. Els
kan een rol spelen als er sprake is van verdenkingen van wietteelt of andere problemen zoals
rondhangende jeugd, huiselijk geweld etc. Zij is niet de contactpersoon voor calamiteiten. (Wie dan wel?
Bij spoed bel 112 en anders 0900-8844.)
Els is te bereiken via els.van.axel.dongen@politie.nl
Meer Jaren Overzicht Plan (MJOP)
Elke ALV staat het op de agenda: het Meerjaren Overzicht Plan, ook wel MJOP genoemd. Zou u wel iets
meer inzicht willen hebben in het MJOP zodat u beter voorbereid naar de ALV komt? Tijdens de
Bewonersraad-vergadering van 1 april (geen grapje) zal onze administrateur het MJOP toelichten en
vragen beantwoorden. Wees welkom hierbij! We beginnen de vergadering om 19.00. Locatie: de
vergaderzaal van de Collectieve ruimte (Groenhoven 650).
Balkons
Wees u ervan bewust dat de VVE boetes kan uitdelen als u uw balkon gebruikt als opslagruimte en dit
het zicht van buitenaf verstoort. Deze maand heeft de VVE een boete-aankondiging de deur uitgedaan.
ALV
De bewonersraad heeft de ALV van afgelopen november geëvalueerd. Om deze voortaan beter te laten
verlopen zijn een aantal voorstellen gedaan. O.a gaan we nieuwe apparatuur aanschaffen zodat het
geluid het beter doet en geen ruis op de lijn geeft.
Collectieve bergingen niet van de VVE maar particulier eigendom
De collectieve bergingen zijn eigendom van de 2 kamer-appartementseigenaren en vallen niet onder de
verantwoordelijkheid van de VVE. Als appartementseigenaren hun berging willen opruimen en dat
samen met anderen in hun gebouw willen doen, kan de Bewonersraad wel een rol spelen bij het zoeken
naar andere appartementseigenaren. Is dat het geval, neem dan contact op met de Bewonersraad via
XXX@XXXX.

