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

Het groenonderhoud wordt verzorgd door: 



Info voor en uit de wijk 
 

Waarom een bewonersvereniging? 
De bewonersvereniging is er voor het 
regelen van alle mandelige zaken. Dat is 
al het mandelige groen (de haagjes en 
bomen bij de huizen). Daarnaast zullen 
we vragen ophelderen en bekijken wat 
er met klachten gedaan moet worden. 
 

Nieuwe voorzitter 
Martha Schenk is lid geworden van het 
bestuur van de bewonersvereniging. Zij 
neemt de positie als voorzitter op zich. 
 

Verhoging maandelijkse bijdrage 
Ooit zijn wij allemaal begonnen met het 
bijdragen van €5 per maand voor het 
regelen van de mandelige zaken. Een 
tijd geleden hebben we gekozen voor 
€4 per maand, omdat we meer in reser-
ve hadden dan nodig. Vanaf 1 januari 
2017 zal de maandelijkse bijdrage weer 
€5 per maand bedragen.  
 

AED 
Bij de Centrale Toren is een AED be-
schikbaar. Mocht deze ooit in de buurt 
nodig zijn, dan weet u waar u deze kunt 
vinden! 

Ondergrondse containers 
Mocht een container dienst weigeren, 
dan kunt u uw afval ook in een andere 
container binnen de wijk storten met de 
afvalpas. Graag wel even doorgeven 
welke container kapot is (info op de con-
tainer). Uw medebewoners zijn u dank- 
baar als u een extra stukje loopt voor het 
storten van uw afval en het daardoor 
niet meer naast de container belandt.  
 

Snoeiafval 
Snoeiafval kunt u gratis inleveren bij de 
gemeente. Nu kerst om de hoek komt 
kijken, geldt dit dus ook voor de kerst-
bomen die straks weggegooid worden. 
Deze graag niet in de wijk laten liggen! 
 

Dakonderhoud 
Nu de huizen wat ouder worden, zal het 
nodig zijn om het onderhoud van de da-
ken te gaan regelen. U kunt dit het beste 
samen oppakken met de mensen waar-
mee u een dakoppervlak deelt, omdat 
het daken uit één stuk zijn. Het kan na-
melijk zo zijn dat als er een lek in uw 
dakoppervlak zit, dit bij de buren binnen 
te zien is. Als u dit gezamenlijk wilt op-
pakken, kunt u informeren over de mo-
gelijkheden bij onze administrateur. 
 

ALV 
In 2017 hebben we weer een Algemene 
Leden Vergadering (ALV). Deze zal 
plaatsvinden op woensdag 15 maart 
2017. in ’t Achterom  Als u punten ter 
stemming wilt brengen kunt u dit alvast 
via de mail aan ons doorgeven.  
 

Wees alert! 
Op camerabeelden gemaakt aan de 
achterzijde van de schermwoningen was 
onlangs te zien dat er ’s nachts twee 
mannen aan deuren voelden.  Blijf alert 
en sluit alles ‘s avonds goed af! Om de 
wijk alerter en veiliger te maken, zijn wij 
van plan om een buurt WhatsApp groep 
aan te maken. Houdt uw brievenbus in 
de gaten voor informatie hierover.  
 

Wat kunt u zelf regelen? 
Voor klachten over niet-mandelige  
zaken kunt u zelf contact opnemen: 
• klachten over niet-mandelig  groen: 

wijkbeheerder: 024-6492555 (-2). 
• klachten over honden en uitlaten:  

024-6492528.  
• wijkagent Martin de Bruin: 0900-8844, 

of via het e-mail formulier op de web-
site van politieteam Wijchen:                       
 www.politie.nl/Gelderland-Zuid/ 


