Het bestuur

Voor meer informatie:

LAMBRASSE

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

BEWONERSVERENIGING

Website:
www.lambrasse.nl
Vernieuwd!

Notulist:
Ellen Sengers
Contact gemeente:
Michon Klaassen
Bestuurslid:
Rob van Anrooij
Secretaris:
Marieke Robben
De positie van voorzitter is nog steeds
vacant. Interesse? Laat het ons weten
via de mail.
Onze administrateur:
Peter Timmermans
Flyer nr. 11
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E-mail:
bewonersvereniging@lambrasse.nl

Facebook:
Zoek op
“Bewonersvereniging Lambrasse”

Beste medebewoner,
In een periodieke 5yer als deze
willen we af en toe uw aandacht
vestigen op een aantal actuele
zaken.
Deze 5yer is voor, en door de bewoners van de Hof van
Hagevoort. (plan ‘Lambrasse’).

Waarom een bewonersvereniging?
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.
Wat kunt u zelf regelen?
Voor klachten over niet-mandelige zaken kunt u zelf contact opnemen:
•
klachten
over
niet-mandelig
groen: 024-6492555, doorkiesnr. 2
(wijkbeheerder)
•
klachten over honden en uitlaten:
024-6492528.
•
wijkagent Martin de Bruin: 09008844, of via het e-mail formulier,
te vinden op de website van politieteam Wijchen op
www.politie.nl/Gelderland-Zuid/
Wilt u meedenken?
Als u inbreng heeft voor deze 5yer, of
voor het plaatsen van een advertentie,
kunt u deze mailen naar het mailadres
van de bewonersvereniging (zie achterzijde van de 5yer).

Belangrijke info
voor en uit de wijk
ALV
Binnenkort zal weer de jaarlijkse
ALV (Algemene Leden Vergadering) plaatsvinden. Zet het vast in
uw agenda: 9 maart 2016 om
20:00 (inloop vanaf 19:30) in ‘t Achterom in Wijchen. U kunt zich via
de mail aanmelden als u hier
graag bij wilt zijn. Als u punten ter
stemming wilt inbrengen voor de
ALV dan dienen deze vóór 1 maart
2016 via de mail bij de bewonersvereniging ingediend te zijn.
Blokvertegenwoordigers
Wij merken dat steeds meer blokvertegenwoordigers
verhuizen.
Helaas is het in veel blokken erg
lastig om een vervanger te vinden.
Op dit moment zijn er 3 blokken
zonder blokvertegenwoordiger, zij
hebben een mail ontvangen. Als u
als bestaande blokvertegenwoordiger verhuist, dan is het erg Ejn
als u zelf in uw blok naar een vervanger op zoek gaat.

Parkeren
Graag brengen wij het parkeren in
de wijk nog eens onder de aandacht. Wilt u aan uw bezoek vragen of zij op de bredere gedeeltes
van de straten willen parkeren?
Door parkeren op smalle gedeeltes kunnen sommige bewoners
hun oprit niet meer af!
Hondenpoep
Dit blijft een punt van aandacht in
de wijk, Het is uiteraard belangrijk
dat uw hond niet in de hegjes of
op de grasveldjes in de wijk zijn
behoefte doet. Het zou voor iedereen Ejn zijn als dit gebeurt op
de daarvoor aangewezen plekken
(door de gemeente).
Containers
Sinds enkele weken zijn de containers alleen nog maar te bedienen met de afvalpas die door de
gemeente verstrekt is. Hebt u
geen pas of doet deze het niet,
dan kunt u dit bij de gemeente
aangeven. Bij een defecte container kunt u ook de gemeente hiervan op de hoogte stellen.

