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Tuinen
Tijdens de rondgang van de bewonerscommissie met Eigen Haard is geconstateerd dat diverse
voortuinen er zeer armoedig uitzien. Dat is niet goed voor het aanzien van de buurt en
bovendien wordt het een bron van ongedierte. Afgesproken is dat Eigen Haard in gevallen
waarin bewoners echt niet in staat zijn de opruiming van de tuin en het onderhoud zelf te
doen, éénmalig een helpende hand gaat bieden. Daarna is het de bedoeling zelf de tuin bij te
houden door in ieder geval de rotzooi en het onkruid op te ruimen. Een aantal huurders zullen
door Eigen Haard worden aangeschreven.
Dakgoten
In de afgelopen weken heeft de firma RRS de dakgoten van de laagbouw schoongemaakt. De
bewonerscommissie hoopt dat dat overal zonder problemen is gebeurd.
Toegangshekken achterpaden
Is het slot van een toegangshek kapot of constateert u andere gebreken meld dat dan
alstublieft bij Eigen Haard. U kunt dat telefonisch doen: 020-6801801. Op de hekpaal is een
plaatje bevestigd waarop het poortnummer en het bloknummer staan. Houd die nummers bij
uw melding bij de hand zodat duidelijk is om welk hek het gaat.
Nieuws uit de buurt
Wist u dat u op de website www.westersite.nl nieuws over Nieuw-West en ook over onze
buurt kunt vinden? U kunt ook activiteiten melden of een oproep doen als u een nieuwe
activiteit wilt opzetten.
Burenhulp
Via de website www.burennetwerk.nl kunt u hulp vragen voor klusjes die u zelf niet meer
kunt doen. Maar u kunt zich ook opgeven om een ander te helpen. Kijkt u maar eens op de
site welke mogelijkheden er zijn. Ook te vinden op Facebook.
Geen internet?
De bewonerscommissie beseft dat er mensen zijn die geen pc hebben en dus niet via internet
informatie kunnen raadplegen. Wilt u wel op bijv. burennetwerk een oproep plaatsen maar
heeft u niemand die dat voor u kan doen, bel dan het secretariaat.
BuurtWhatsapp
Veel mensen willen zich wel aansluiten bij de buurtpreventie Whatsapp of zijn aangesloten.
Maar in de omgeving van de Letelierstraat is nog iemand nodig die ‘beheerder’ wil zijn van
een groep. Dat houdt in dat hij/zij de telefoonnummers van mensen in een groep opneemt in
de Whatsapp op zijn/haar telefoon. Wie wil dat doen? Graag melden bij het secretariaat.

