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20 mei 20.00 uur 
Basisschool de Schakel 
 
Opening door Maarten (voorzitter VvE) 
Welkom aan genodigden: Kees Mol van Vermeulen, Koos van der Vlis van Koos Klussenbus 
 
 
Vragen en/of opmerkingen notulen vorige ALV 
De notulen zijn laat verstuurd, kan dit eerder gebeuren? 
 
Groenvoorziening 
Het laatste gedeelte is ingezaaid. 
Het stuk tussen de Jan van Arkelstraat en onze VvE (hoek van het grasveld, einde kopse kant) 
wordt samen met de Jan van Arkelstraat opgepakt. 
 
Verschillende bewoners zijn blij met het grasveld. 
 
VvE bijdragen 
Mededeling dat de verhoging betaald moet worden en dat beter gelet gaat worden op 
achterstand. 
Toenadering bewoonster die achter loopt heeft maar tijdelijk gewerkt. 
Een nieuwe deurwaarder wordt op de zaak gezet. 
 
Vraag:  Weet de bewoner wat er besproken is? 
Antwoord:  Ja, er is contact gezocht en de bewoner weet wat er besproken is. 
 
Hekwerken 
Kees Mol van Vermeulen is uitgenodigd om o.a. het plan voor de hekwerken van het 
trappenhuis toe te lichten. Tevens kunnen er vragen beantwoord worden betreffende de 
hekwerken galerij en brandtrappen. 
 
Dhr. Mol begint met een algemene opmerking dat het hekwerk niet onderhoudsvrij is, graag 
af en toe schoon houden. Dit is het behoud van het hekwerk. Er wordt een beroep gedaan 
op de bewoners. 
 
De volgende kwesties zijn aan de orde geweest: 
• Het afwerken gaat nog zo’n 2-3 weken duren (3-4 aan de veilige kant) 
• Er zijn op sommige balkons enkele plekken gezien die niet goed waren (wordt gemeld 

per huis aan de TC) 
• Wordt er nog een voorziening getroffen om de balkondeur op te zetten? 
• Indien het hekwerk in het trappenhuis wordt afgeslepen, dan worden de deuren in 

het trappenhuis beschermd 
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• Er zijn zorgen over de bereikbaarheid, ideeën als het werken met tijdslots worden 
geopperd en zullen ten zijner tijd worden overwogen 

• De bewoners in het trappenhuis zullen bij werkzaamheden in het trappenhuis extra 
aandacht krijgen i.v.m. eventuele overlast 

• De taak van Koos (Klussenbus) is voorbereidend (bijvoorbeeld vloeren of slijpen) 
• Er is op dit moment geen budget voor de sponningen (raamwerk), lekkages in het 

trappenhuis zullen zo veel mogelijk worden verholpen 
• De werkgroep Entree is niet geheel op de hoogte, er is niet goed gecommuniceerd: 

het bestuur het besloten (in samenspraak met het bestuurslid in de werkgroep) om 
meer mankracht in te zetten in de werkgroep Entree. Een van de reden is om te 
proberen om zo efficiënt mogelijk van de BTW verlaging gebruik te maken 

 
STEMMING: Vervangen van de hekwerken in het trappenhuis is gebudgetteerd op 

€35000,=. Kosten zijn € 37500,= Gaat de VvE akkoord met deze verhoging? 
AANGENOMEN. 

 
Overzicht TC werkzaamheden april 2014 – april 2015 
• Hekwerken 
• Brandtrappen 
• LED Verlichting 
• Schilderwerk trappenhuis 
• Balkon reparaties 3 hoog 
• Buitenmuur reparaties 3 hoog 
• Reparatie kozijnen 3 hoog 
• Balkon schilder werkzaamheden 3 hoog 
 
In het 3-hoog gedeelte komt de scheur in de galerij terug. 
 
Planningen TC werkzaamheden komende 12 maanden (Dirk) 
• Afronden reparaties buitenkant 
• Glas verzekering bellen 
• Reparaties galerij (juli 2015) 
• Coaten galerijvloer 4 hoog (juli 2015) 
• Reparatie speelhuisje (glijbaan), samenwerking met de van Blankenheimstraat is  

hierin groot 
• Vloer aanleggen brandtrappen 
• Kelders afkitten buitenzijde (geul graven) 
• Nood verlichting kelders aanleggen 
• Keldervloeren repareren 
• Inpakken, project van het woningverbeteringsproject 
• Entree, werkgroep ontwikkeld in 2015 een plan naar aanloop van de ALV van 2016 
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Verschillende bewoners melden problemen (lekkage kozijn, kapotte galerijvloeren, lekkage 
kledervloeren). 
Lekkages die het gevolg zijn van slecht onderhoud door de VvE worden bekeken en vergoed. 
Reparaties die nodig zijn door slecht onderhoud die door de bewoner zou moeten worden 
uitgevoerd worden niet vergoed. 
 
Het impregneren van de keldervloeren blijft een terugkerend punt en is lastig in te plannen, 
deze VvE is een zeer kleine klant en het impregneren moet bij nat weer plaatsvinden, dan 
geven alle bedrijven niet thuis. 
 
In de groenstroken zullen bosjes worden teruggeplaatst wanneer de werkzaamheden 
afgerond zijn. 
 
Afvoeren van balkons zullen alleen worden vernieuwd wanneer nodig. 
 
Woningverbeteringsproject – Hekwerken 
Opgeleverd, de dank gaat uit naar Kees Mol van Vermeulen 
 
Woningverbeteringsproject – Inpakken 
De offertes zijn hoger geworden door het verkeerd inschatten van de aannemer die de klus 
heeft aangenomen bij de Jan van Arkelstraat. 
Ter stemming brengen: Welk bedrag is het maximum? 
a. 250.000 euro voor huidige aanbod 
 exclusief kosten zonwering + rand dak 
b. 260.000 euro (verhoging van 10.000 euro) 
 exclusief kosten zonwering 
c. 270.000 euro (verhoging van 10.000 euro) 
 exclusief kosten zonwering 
 STEMMING: optie c wordt gekozen. 
 
Woningverbeteringsproject – Entree 
Zie ook punt 4. 
Het voorwerk van de werkgroep is gedaan, exacte modules zijn niet gedefinieerd. 
Zijn voorstellen worden in overweging genomen, afsluiten zal ongeveer €70.000,= gaan 
kosten. Andere opties zijn afgevallen. 
 
De werkgroep ligt nu uit elkaar (non-actief) omdat bijna alle leden het te druk hebben. 
Besloten wordt dat de beste oplossing is een nieuwe werkgroep te vormen in 2 delen, met 
als doel eerst een goede technische oplossing te krijgen, en daarna pas over kleuren e.d. te 
praten. 
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Ter stemming brengen: 
• Nieuwe werkgroep, bestaande uit 2 gedeelten. 
• Eerst een technische commissie bestaande uit Dirk, Ron en Harro 
• Daarna een esthetische commissie die de volmacht vd ALV krijgt betreffende kleur 

e.d. 
STEMMING: aangenomen. 
 
CV ketels 
Sommige aannemers nemen de klus niet aan, deze aannemers claimen dat er geen HR ketel 
geplaatst kan worden, maar dit niet terecht. 
Elk appartement heeft een eigen kanaal en daarin kan een aan- en afvoer worden 
gerealiseerd. 
Het dak wordt voorbereid en daarna een brief voor de aannemer (energiebedrijf) gemaakt 
om uitleg te geven. 
 
Opmerking dat het verplicht is om kachels, geisers en CV-installaties geregeld te laten 
controleren. 
 
Nieuw huishoudelijk reglement 
Wijziging tekst achterstand VvE bijdrage, inpakken en nieuwe hekwerken. 
Zo snel mogelijk goedkeur via e-mail en brieven in de brievenbus. 
 
Kascommissie 
Er zijn geen afwijkingen gevonden, kas is goedgekeurd. 
 
Begroting 
Er zijn geen opmerkingen 
 
Bestuur, verkiezingen 
Volgens schema is de positie van Marco ter beschikking, er zijn echter geen aanmeldingen, 
Marco stelt zich herkiesbaar. 
Ter stemming brengen: aangenomen 
 
Nieuwsbrieven, updates via de website en facebook 
Graag vaker. 
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Mededelingen bestuur 

 Het grasveld wordt nog steeds gebruikt als afvalbak voor etenswaren, het verzoek 
om dit niet te doen 

 De brandtrappen zijn een noodvoorziening en moeten niet worden gebruikt als 
normale trap 

 De plek voor de ingang is geen parkeerplek, het appartementcomplex staat in een 30 
kilometer zone, dit betekend: alleen parkeren in de vakken 

 Beperk activiteiten die tot geluidsoverlast kunnen leiden tot de volgende tijden: 8 – 
22 uur van maandag tot en met zaterdag, 10 – 20 uur op zondag. Deze tijden zijn 
vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement 

 Fietsen horen niet in de keldergangen, svp in de kelder plaatsen 

 Gelieve het oud papier / reclamemateriaal zelf op te ruimen en niet in de 
gemeenschappelijke ruimte achter te laten. Nee – nee stickers zijn verkrijgbaar bij de 
gemeente. 

 
Rondvraag 
 
Kan er een RVS container komen voor oud papier? 
Wordt meegenomen met het ontwerp van de entree 
 
Er wordt vandalisme gemeld aan auto’s, hebben meer bewoners hier last van? 
Ja, helaas komt dit af en toe voor. 
 
Waarom staan het verplaatsen van de schotels naar het dak niet meer op de agenda? 
Het blijkt dat het kijken naar TV via schotels afneemt, de kosten die nu moeten worden 
gemaakt zijn dus relatief hoog. We laten de situatie zoals het is. 
 
Wanneer is UPC en het plaatsen van glasvezel ingepland? 
Nog niet, in samenspraak met UPC is besloten te wachten tot er duidelijkheid is betreffende 
het inpakken. Het wegwerken en mooier oplossen van de kabels is mogelijk. 
 
Het putje van de keldergang van het 4-hoog gedeelte wordt als afvoer gebruikt. 
Het is bekend welke bewoner dit is, deze zal worden aangesproken op het gedrag. 
 
De ruimte met elektra en schoonmaakspullen moet worden opgeruimd. 
 
De kraan in de hal is defect, Koos gaat deze maken. 
 
Er komt een nieuwe ladder i.v.m. de vele werkzaamheden is 1 er niet genoeg (en grijpt 
Rashida vaak mis). 
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Einde vergadering 
Dank aan onze genodigden: Kees Mol van Vermeulen, Koos van der Vlis van Koos 
Klussenbus. 
 
Tevens dank aan de kascommissie (Karin, Sabine en Daniëla), de werkgroep Entree (Ella, 
Willem-Jan, Elly, Karin, Marco, Harro), de schoonmaakster (Rashida), de tuinman (Arie) en 
website onderhoud (Dirk). En natuurlijk dank aan iedere bewoner voor zijn of haar inzet 
gemerkt of ongemerkt. 
 
Graag tot de volgende vergadering! 
 
De vergadering wordt iets na 22:00 uur gesloten. 


