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Voorjaarsoverleg
Vorige maand heeft de bewonerscommissie overleg gehad met Eigen Haard. Daarin is
nagelopen of alle klachten die er in het najaarsoverleg aan de orde kwamen, zijn opgelost. Dat
was het geval, hoewel het oplossen van storingen aan de elektrische deuropeners van de
hekken in de achterpaden minder soepel verloopt. Dat komt omdat voor die voorziening
Eigen Haard niet verantwoordelijk is maar de WMO.
Huurverhoging
Inmiddels hebben alle huurders een brief gehad met daarin de aankondiging van de
huurverhoging per 1 juli 2016. Als u vindt dat u onterecht een inkomensafhankelijke
huurverhoging van 2,6 of 4,6% hebt gekregen dan kunt u bezwaar maken.
Onderhoudsklachten zijn geen reden om de huurverhoging te weigeren.
Attentie: u heeft misschien ergens gelezen dat gepensioneerden en gezinnen met 4 of meer
kinderen geen huurverhoging krijgen. Die regeling geldt nu niet, maar pas vanaf 2017.
Herinrichting MAP
De grondwerkzaamheden in onze wijken -en daarmee de herinrichting van de straten- gaan
voorlopig niet van start. Informatie bij de Gemeente leverde de volgende reactie op:
Het project Verzetshelden- Vrijheidsstrijdersbuurt heeft helaas enige vertraging opgelopen.
De uitvoering start op z’n vroegst eind 2017. Een (gedetailleerde) planning voor de
uitvoering is nog niet beschikbaar.
Zodra het ontwerp definitief is vastgesteld zullen wij dit op de website plaatsen. De bewoners
worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
Nieuw telefoonnummer CV
Vanaf 1 januari jl. wordt het onderhoud van onze verwarmingsketel uitgevoerd door de firma
Bonarius Service B.V. U heeft daarover van Eigen Haard bericht gehad. Toch heeft niet
iedereen het nieuwe telefoonnummer genoteerd. Wijzig daarom het nummer op de sticker(s)
die op uw verwarmingsketel is/zijn geplakt in

088-1151313
Heeft u storing aan de centrale verwarming of aan de warmwatervoorziening (keuken en
douche) bel dan bovenstaand nummer. Kunt u het later niet meer vinden bel dan rechtstreeks
naar Eigen Haard: 020-6801801. U wordt dan doorverbonden of u krijgt het juiste nummer.
Zomer
De bewonerscommissie wenst u een prettige zomerperiode. En als u weggaat vergeet dan niet
deuren en ramen goed te sluiten. Spreek geen bericht in op uw antwoordapparaat of voicemail
dat u met vakantie bent en vraag de buren op te letten.

