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De vergadering wordt geopend door de voorzitter (Maarten).
Er zijn 16 bewoners (stemmen) aanwezig en 6 machtigingen, de vergadering wordt gesloten
en heropend.

Vragen en/of opmerkingen vorige ledenvergadering
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen.

Kascontrolecommissie
De kascommissie heeft geen opmerkingen en de kas wordt goedgekeurd.
Dank aan Lenneke, Karin, Danielle en Sabine.

Status Woningverbeteringsproject
 Hekwerken / Brandtrappen

Er is begonnen met de werkzaamheden, de balkonhekken zijn inmiddels geplaatst
Er is nog geen mechanisme voor het vastzetten van de balkondeur, nadrukkelijk
wordt verzocht niet te boren in het hekwerk
Voor de brandtrappen wordt gekozen tussen het heien of boren van de palen die
geplaatst moeten worden, uitleg nadelen heien (trilling) en boren (vergunning
nodig?) moeten tegen elkaar worden afgewogen, dit zal de technische commissie
doen.

 Entree
Werkgroep wordt in het leven geroepen en bestaat uit: Marco (VvE), Ron (VvE), Karin
(nr. 226), Ella (nr. 168) en willem-Jan (nr. 166).
Samenwerking met de Gijsbrecht van Amstelstraat wordt bekeken.

 Inpakken complex
Wordt besproken met Jan en Gert-Jan van onze VvE en met Dennis Vermaas van de
Jan van Arkelstraat.
E is vrij weinig communicatie geweest betreffende dit onderwerp, het is veelvuldig
besproken in de werkgroep met de gemeente. Onduidelijk heerst over dit
onderwerp, er moet nog veel worden uitgezocht over de haalbaarheid; alle
leveranciers hebben onderling contact wat de prijs hoger heeft ‘gemaakt’. Er wordt
nu gekeken of de voorzijde van de flat nog steeds kan worden ingepakt.
De zonneschermen zijn een risico voor de bewoner, beschadiging door zwakheid
(oudheid en toestand) wordt niet vergoed.
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Vraag: als het project gaat vervallen wat kunnen we dan gaan doen? Uitleg gegeven
dat de lening dan lager is en dat het geld niet ergens anders voor kan worden
gebruikt.
Vraag: IS er asbast verwerkt in het pand? Ja, de platen achter de schroten (die al
vervangen zijn) bevat asbesthoudend materiaal. Dit levert geen problemen op
aangezien het materiaal niet bewerkt, verwijderd of anderszins aangeraakt wordt.

Technische Commissie overzicht 2013
 Metselwerk kelders gerepareerd, heeft geen hinder of overlast bezorgd
 Kozijnen kelder gerepareerd en opnieuw geschilderd, sommige zijn vervangen
 Deuren, muren en plafonds kelder geschilderd
 Gallerijplafonds gerepareerd en geschilderd

4e verdieping heeft een kapotte vloer, SW-beton is failliet, toch contact gehad en
reparatie door het moederbedrijf is toegezegd
Opmerking: Putje van nr. 154 lekt nog steeds

 Speelhuisje gecontroleerd en gerepareerd
 Lekkage entree opgelost
 Opmerking: Nieuwe balkondeuren vanuit de van Blankenheimstraat worden

aangeboden voor 750 euro per set, ieder moet het zelf weten, maar de prijs lijkt veel
te hoog

Technische Commissie planning 2014
 Woningverbeteringsproject, zie hierboven
 Betonwerkzaamheden kelder
 Schilderen en reparaties kozijnen straatzijde

Opmerking: Svp opletten dat de ramen niet vast geverfd worden
 Balkons, oude gaten, opvullen

Het wordt wit geschilderd, tenzij de bewoner dit in rood wil (moet worden
aangegeven)
Vraag: gaat dit echt gebeuren. Antwoord: ja.
Opmerking: Bij een enkel balkon laat de verf aan het plafond los (bijv nr 226)

 LED lampen gallerijverlichting zullen worden geplaatst vanaf eind mei
 Wanneer de kooiladder op het dak geplaatst is kan er worden begonnen met het

verplaatsen van de schotelantennes (zie eerdere VvE-vergaderingen)
 Kelders worden weer geïnjecteerd, nieuwe offertes zijn aangevraagd
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Status groenvoorziening
Onder de balkon aan straatzijde komt groen terug, wordt gepland als de werkzaamheden
aan de flat zijn afgerond
Er wordt een nieuwe grasmaaier gezocht, de huidige stopt ermee.

Lopende zaken VvE
Achterstand betaling bewoner (zie ook eerdere notulen). Het ingehuurde incassobureau is
failliet gegaan, zo ook de volgende. Het huis heeft te koop gestaan. Alleen via de
hypotheekverstrekker kan het incassobureau worden benaderd.
Vraag: Hoe zeker is het dat we iets krijgen? Antwoord: helaas niet zeker.

Verkiezingen
Jan stelt zijn positie beschikbaar, wordt herkozen.

Mededelingen bestuur
 Het grasveld svp met respect behandelen, er wordt nog steeds rotzooi (en vooral

etenswaar) op gegooid.
 Svp niet teveel op het net ingezaaide grasveld lopen
 Op de nieuwe hekwerken komen wasrekken, deze zullen worden geplaatst met

waslijnen

Rondvraag
 De glijbaan is weer kapot, zo ook het stuur van het huisje.

Zal naar worden gekeken.
 Kosten glazenwasser zijn hoger dan normaal.

De afgelopen jaren is hij minder geweest dan afgesproken, daar was de begroting op
aangepast.

 Kan de glazenwasser ook bij mij komen?
Het telefoonnummer staat op de website van de VvE.

 Waarom heeft het zo lang geduurd voordat de ruit in het trappenhuis was gemaakt?
De verzekering heeft de procedures veranderd en dit heeft tot de nodige vertraging
gezorgd.

 De deurknop van de kelder 4 hoog zit telkens los
Zal naar worden gekeken

 De deurdranger 3 hoog naar kelder zit dicht en de magneet functioneert niet meer
Wordt naar gekeken
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 Wat is de status van de noodverlicht in de kelders?
Is besteld.

 Hebben we een ontruimingsplan nodig?
Als VvE is dit niet nodig.

 Wat als de scharnieren van mijn kelderraam verroest zijn?
Dit had al vervangen kunnen worden bij het onderhoud aan de klederramen, svp
alsnog melden.

Dank aan de kascommissie (Lenneke, Karin, Danielle en Sabine), schoonmaakster (Rashida),
groenvoorziening (Arie), administratie (Bei), de technische commissie (Dirk, Gert-Jan en
Harro) en het bestuur (Jan, Marco en Ron).

De vergadering wordt gesloten door de voorzitter.


