Het bestuur

Voor meer informatie:

BEWONERSVERENIGING

LAMBRASSE

Het bestuur bestaat op dit moment
uit 5 personen, te weten:
Website:
Voorzitter:
Vacant!

www.lambrasse.nl
Vernieuwd!

Penningmeester:
Marjanka Dinnissen
Notulist:
Ellen Sengers
Contact gemeente:
Michon Klaassen
Bestuurslid:
Rob van Anrooij

E-mail:

Beste medebewoner,

Secretaris:
Marieke Robben
De positie van voorzitter is nog
steeds vacant. Interesse? Laat het
ons weten via de mail.
Onze administrateur:
Peter Timmermans

Juni 2015

bewonersvereniging@lambrasse.nl

Facebook:

Zoek op
“Bewonersvereniging Lambrasse”

In een periodieke flyer als deze willen we af en toe uw aandacht vestigen op een aantal actuele zaken.
Deze flyer is voor, en door de bewoners van de Hof van Hagevoort
(plan ‘Lambrasse’).

De bewonersvereniging is er voor
het regelen van alle mandelige zaken. Dat is bijvoorbeeld al het mandelige groen (de haagjes en bomen
bij de huizen). Daarnaast zal de bewonersvereniging vragen ophelderen en bekijken wat er met klachten gedaan moet worden.
Voor klachten over niet-mandelige
zaken kunt u zelf contact opnemen:
•
klachten over niet-mandelig
groen: 024-6492555, doorkies
nummer 2 (wijkbeheerder)
•
klachten over honden:
024-6492528.
•
wijkagent Martin de Bruin:
0900-8844, of via het e-mail
formulier, te vinden op de
website van politieteam
Wijchen op www.politie.nl/
Gelderland-Zuid/
Als u inbreng heeft voor deze flyer,
kunt u deze mailen naar het mailadres van de bewonersvereniging
(zie achterzijde van de flyer). Ook
voor het plaatsen van een advertentie, kunt u een mail sturen naar
dit mailadres.

Wist u dat…
… het geplande buurtfeest op
26 september 2015 helaas
NIET door zal gaan?
… dit te maken heeft met het
feit dat we te weinig aanmeldingen voor het buurtfeest
hebben gekregen?
… dit ook te maken heeft met
het lage aantal aanmeldingen
voor de feestcommissie?
… het bestuur van tevoren had
vastgesteld dat we van tenminste 100 huishoudens een aanmelding zouden moeten krijgen
en voldoende hulp van een
feestcommissie om het buurtfeest door te kunnen laten
gaan?
… dit dus helaas niet gelukt is,
en het feest daarom niet doorgaat?
… Schraven binnenkort weer
onderhoud zal plegen aan de

heggen?
… dit zal aanvangen op maandag 6 juli?
… het werk aan de heggen zo’n
drie werkdagen in beslag zal
nemen?
… het voor Schraven van belang is dat de heg rondom voldoende vrij is zodat ze hun
werk goed kunnen uitvoeren op
bovengenoemde dagen?
… het dus erg fijn is als u uw
auto overdag wat verder weg
wilt zetten van de heg?
… het belangrijk is dat u uw
verhuizing tijdig aan ons doorgeeft i.v.m. het stoppen van
uw maandelijkse bijdrage?
… de lay-out van onze website
geheel vernieuwd is? (neem
eens een kijkje!)
… wij een Facebook-pagina
hebben? ‘Like’ onze pagina!

