
 

Voor meer informatie: 

 

www.lambrasse.nl 

bewonersvereniging@lambrasse.nl 

Het bestuur bestaat uit  

5 personen, te weten: 
 

 

Voorzitter:  
Marcus Dommisse 

 
Penningmeester:  
Marjanka Dinnissen 

 
Notulist:  

Ellen Sengers 
 

Contact commissies:  

Brandon van Benthem 
 

Secretaris:  
Marieke Robben 

 

 
 

 
 
 

Flyer nr. 2 
 

 

Het bestuur 

BEWONERSVEREN IG ING  
  

LAMBRASSE  

Beste medebewoner,  

 
Deze folder krijgt u van het be-
stuur van de bewonersvereniging 

Lambrasse. Hiermee willen wij 
proberen met enige regelmaat ac-

tuele zaken onder de aandacht te 
brengen, zodat we de wijk met 
zijn allen als een fijne leefomge-

ving blijven ervaren.  
 

 

Deze flyer wordt mede  

mogelijk gemaakt door: 

Uw advertentie ook hier? 

Mail naar onderstaand e-mailadres. 



 

We wonen nu met zijn allen al een 
aantal jaren in de wijk. Hier en daar 
zien we de eerste huizen te koop 

staan en al verkocht worden.  
 

Nog steeds blijken er af en toe toch 
onduidelijkheden of ergernissen te 
bestaan onder de bewoners. We 

wonen nu eenmaal in een wijk met 
vooraf vastgelegde afspraken. Deze 

“Bijzondere Voorwaarden” zijn alle-
maal terug te vinden in uw kopers-
map.  

 
De bewonersvereniging is er voor 

de bewoners en kan op veel vragen 
en klachten antwoord geven en   
actie (laten) ondernemen. Een goed 

voorbeeld hiervan is het behaalde 
resultaat rondom de WOZ-waarde 

van uw woning in 2010. 
 
In een periodieke flyer als deze wil-

len we af en toe uw aandacht vesti-
gen op een aantal actuele zaken. 

 

Wist u dat… 
 
… het bestuur het niet automa-

tisch te weten komt als u gaat 
verhuizen, en dat u dit dus 

even door moet geven, zodat 
uw maandelijkse bijdrage stop-
gezet kan worden? 

 
… u bij de verkoop van uw huis 

de nieuwe koper moet laten 
weten dat we bijzondere voor-
waarden hebben in onze wijk, 

en dat ze hun naam en mail-
adres door moeten geven aan 

het bestuur? 
 
… er aan de groenvoorziening 

gewerkt wordt, om de definitie-
ve oplevering van het mandelig 

groen te bewerkstelligen?! 
 

… onze wijk een 30 km zone is, 
en dat er steeds meer kinderen 
bijkomen in de wijk waar we 

rekening mee dienen te hou-
den? 

 

… er in onze wijk “overal” ge-
parkeerd mag worden? Let er 
wel even op dat dit gebeurt op 

de bredere delen van de weg,  
in de inhammen, en zeker niet 

in een bocht of bij de ingang! 
Laat dit ook uw bezoek even 
weten. 

 
… de volgende ALV gepland is 

op 13 april 2011?  
 
… dat er bij deze vergadering 

een aantal zeer belangrijke 
punten ter stemming worden 

gebracht? 
 
… u als het goed is al een mail 

van uw blokhoofd ontving met 
alle stemmingspunten? 

 
… tijdens deze ALV ook de op-
levering van de gehele wijk 

wordt besproken? 
 

… u zich per mail moet aanmel-
den als u aanwezig wenst te 

zijn bij deze ALV? 


