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Nieuwe website

De nieuwe website van onze VvE is
gelanceerd! Het is hetzelfde adres als
voorheen: vdwerffstraat.nl, we zijn benieuwd
naar uw mening en ideeën om de website zo
goed mogelijk te gebruiken. U vindt op de site
o.a. de contactgegevens, verslagen en de
agenda. De agenda zal worden gebruikt om
o.a. de werkzaamheden en de Algemene
Ledenvergadering aan te kondigen. Natuurlijk
houden we u ook via de e-mail en de
nieuwsbrief op de hoogte. Laat u het weten
als u een goed idee heeft?

Bouwvergunning hekwerken

De bouwvergunning nodig voor het plaatsen
van de hekwerken is in de laatste week van
Februari afgegeven. De gemeente heeft de
afgelopen maanden aandachtspunten
aangegeven die we gedurende December en
Januari hebben opgelost.

Werkzaamheden hekwerken

Nu de bouwvergunning is afgegeven, zal er
worden gestart met het plannen van de
werkzaamheden voor het vervangen van de
hekwerken. Zodra meer over de planning
vermeld kan worden wordt dit aan u
medegedeeld. Natuurlijk streven we na dat
alle werkzaamheden zo lang mogelijk van te
voren worden gemeld en tevens dat deze zo
spoedig mogen worden begonnen.

Werkzaamheden grasveld

De werkzaamheden aan het grasveld zijn al
redelijk ver gevorderd. De wadi is aangelegd
en verschillende bomen zijn geplant. Het
inzaaien van het grasveld zal waarschijnlijk in
fases geschieden, gezien het feit dat er tijdens
het geplande inzaaien nog rijplaten op het
veld liggen die gebruikt worden voor het
vervangen van de hekwerken.

Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering van 2014 staat
gepland voor woensdag 16 april 2014 vanaf
20.30 uur. Locatie Basisschool de Schakel
(schuin tegenover de flat).

De vergadering staat gepland in de agenda op
de website. Indien u gebruik maakt van een
google agenda, kunt u deze naar uw eigen
agenda kopiëren door op de afspraak te
klikken.
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