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Voorjaar 2021

Beste bewoners van Bestevâerstraat 54-62, wooncomplex “De Roos”.

Voor u ligt de eerste editie van de nieuwe Nieuwsbrief BC “De Roos”. Het is
de bedoeling om de nieuwsbrief 2x per jaar uit te brengen, aan het begin
van de lente en de herfst.
Nu wordt de Nieuwsbrief uitgeprint, maar om papier te besparen, willen we
deze bij voorkeur digitaal versturen.
Daar hebben we natuurlijk ieders email-adres voor nodig.
Stuur even een mail naar ons nieuwe mailadres: deroosbc@gmail.com;
graag je naam/jullie namen vermelden en op welk adres je woont.
De mensen, waar we geen mail-adres van hebben, ontvangen de papieren
Nieuwsbrief.
De Bewoners Commissie is verantwoordelijk voor de inhoud, maar alle
bewoners kunnen een bijdrage leveren. Stuur je bijdrage per mail naar
deroosbc@gmail.com en op papier in de Ideeënbus, die in de hal hangt,
naast de lift.

Service-kosten.
Vorig jaar was er veel te doen rond de afrekening van de service-kosten;
waar we voorafgaande jaren geld terug kregen, moesten we nu opeens
allemaal een fiks bedrag bijbetalen. Omdat een aantal dingen niet klopte,
zijn we, Olphert en Grietje, op onderzoek uitgegaan en we rolden van het
één in het ander. Het had tot resultaat, dat uiteindelijk niemand iets hoefde
te betalen en dat er een slimme meter is geïnstalleerd voor het meten van
het verbruik van de electriciteit in de algemene ruimtes.

Prijsvraag Eigen Haard.
Vorig jaar heeft Olphert een ontwerp gemaakt voor een prieel op het grote
terras op de eerste verdieping. Dit was in het kader van een wedstrijd van
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Eigen Haard; hij heeft die wedstrijd gewonnen, dus wordt het ontwerp
gerealiseerd. Over het hoe en wanneer volgt later nog bericht.

Melden overlast afval.
Met 3 containers voor onze voordeur hebben we
vaak te maken met overlast van afval voor de
deur. Je kunt het melden bij de gemeente; als je
zoekt op “Verkeerd neergezet grof afval of
huisvuil melden” kom je bij een online formulier,
waar je je gegevens in moet vullen. Handig is,
om een foto van het afval rond de containers te
maken en die toe te voegen.
Bellen met tel.nr. 14020 kan ook.

Afvalgrijpers en ring voor vuilniszak.
In het kader van “alle beetjes helpen” zijn er nu
afvalgrijpers, waar je zwerfvuil in de straat mee op kunt
rapen; er is ook een ring, waar je een vuilniszak in kunt
doen.
Ze staan buiten bij Grietje (60E); laat via de mail even
weten, dat je er één of meerdere hebt opgehaald.
Misschien kunnen we met een groepje 1x per week de
straat schoonmaken. Als je mee wilt doen, stuur dan even
een mailtje.

Wij wensen iedereen een heerlijk voorjaar en zonnige zomer toe!

Warme groet,
Bewoners Commissie “De Roos”.

BC “De Roos”bestaat uit:
- voorzitter Olphert (54H)
- secretaris Grietje (60E)
- penningmeester Siegfried (54H)


