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Aanvulling voor het bestuur
gezocht!
Beste medehuurders,
Op dit moment bestaat het bestuur al enige tijd uit de huidige 3 bestuursleden, we zoeken
enkele huurders die ons willen komen versterken zodat we weer wat puf krijgen om activiteiten te kunnen voortzetten.
We zoeken iemand, man of vrouw die handig is met een computer en tijd wil en kan vrijmaken om activiteiten op te starten.
Bij voorkeur een huurder uit de appartementen en/of de Pijlkruidmeen. Neem contact op
met de voorzitter of secretaris als u meer wilt weten.

Alle activiteiten geannuleerd!

U heeft het al gemerkt dat een flink aantal activiteiten niet doorgegaan zijn, ook voor 2017
heeft het bestuur alle (sociale) activiteiten geannuleerd!
Alleen als we aanvulling krijgen in het bestuur is het mogelijk om weer activiteiten te gaan
organiseren.
We blijven als huurdersvereniging gewoon in contact met Omnia Wonen over onderwerpen
die het hele complex aangaan.
Pijlkruidmeen &
Klaproosmeen: Planmatig zijn
de woningen aan de Klaproosmeen bijna afgewerkt hoewel
er nog opleveringen moeten
plaatsvinden en enkele herstelactiviteiten zoals het opnieuw afhangen van de vervangen ramen en plaatsen
van tochtstrippen
Ook is gebleken dat bij enkele
woningen de ventilatieroosters
de hendel niet in de sluitstand
gezet kan worden waardoor
voortdurend de ventilatieopening open blijft staan.
De containers worden verplaatst en vanuit die locatie
zal er januari nog enkele kleine punten opgelost worden.

Appartementen Hoefbladmeen en Pijlkruidmeen
(cplx 209):
Voor de energiebesparende maatregelen was geen
70% akkoord en is dus
niet doorgegaan, de schilderbeurt is wel uitgevoerd.

Zuiderzeepad en Lage
Wei:
Ook hier wordt eindelijk
een onderhoudsprogramma afgewerkt en tevens
de vochtproblemen meegenomen zoals ook in de
Klaproosmeen en Pijlkruidmeen. Ook deze zijn voor
de kerst gereed.

Ledeninformatie

Steun uw huurdersorganisatie, wordt lid.
Contributie van € 5,- per
kalenderjaar, u kunt dit
overmaken op rekeningnummer:
NL86 ABNA 0456 3039 87.
Vermeld uw adres en jaar
2017.
Indien u contant wilt betalen dan is dit mogelijk bij :
Ronald van der Sluis,
penningmeester:
Klaproosmeen 5
Herman Kost, secretaris:
Klaproosmeen 72

Secretariaat
Klaproosmeen 72
3844 PK Harderwijk
Telefoon: 0341-434648
E-mail: info@deweidsebelangen.nl
website: www.deweidsebelangen.nl
Like ons op facebook

Aktiviteiten in 2017

Deze zijn
afhankelijk
van de
uitbreiding
van het
bestuur.

Kitranden in douche: deze zijn
bij de meeste huurders in
2008 aangebracht en kunnen
opdrogen waardoor er lekkage
kan ontstaan. Kijk of er kitranden loszitten en doe een reparatieaanvraag indienen via
“mijn Omnia”.
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