
 

Voor meer informatie: 

 

www.lambrasse.nl 

bewonersvereniging@lambrasse.nl 

Onlangs is ons bestuur uitgebreid 
met voormalig TC lid Erik Janssen. 
Hij zal zich vooral bezig gaan hou-
den met het contact met de ge-

meente. Het bestuur bestaat nu uit 
6 personen, te weten: 

 
Voorzitter:  

Marcus Dommisse 
 

Penningmeester:  
Marjanka Dinnissen 

 
Notulist:  

Ellen Sengers 
 

Contact commissies:  
Brandon van Benthem 

 
Contact gemeente: 

Erik Jansen 
 

Secretaris:  
Marieke Robben 

 
Flyer nr. 3 

 

Het bestuur 

BEWONERSVEREN IG ING  
  

LAMBRASSE  

 
 
Beste medebewoner,  
 
In een periodieke flyer als deze 
willen we af en toe uw aandacht 
vestigen op een aantal actuele za-
ken. Deze flyer is voor, en door de 
bewoners van de Hof van Hage-
voort (plan ‘Lambrasse’).  

Deze flyer wordt mede  

mogelijk gemaakt door: 

Uw advertentie ook hier? 

Mail naar onderstaand e-mailadres. 



 
De bewonersvereniging is er voor 
het regelen van alle mandelige za-
ken. Dat is bijvoorbeeld al het man-
delige groen (de haagjes en bomen 
bij de huizen). Daarnaast zal de be-
wonersvereniging vragen ophelde-
ren en bekijken wat er met klach-
ten 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.  

 
Als u vragen/opmerkingen heeft 
over het onderhoud van ons man-
delig groen, dan kunt u Sancho 
Mertens (van sierplantkwekerij 
Mertens) daarover altijd een mail 
sturen: sanchodotnl@hotmail.com 
 
Als u inbreng heeft voor deze flyer, 
kunt u deze mailen naar het mail-
adres van de bewonersvereniging 
(zie achterzijde van de flyer). 

Wist u dat… 
 
… er op onze daken een garan-
tie zit van 10 jaar, maar dat 
deze na 3 jaar vervalt als er 
geen onderhoud gepleegd 
wordt?  
 
… het bestuur zodoende druk 
bezig is om uit te zoeken of 
een collectief onderhoud hier-
voor goedkoop te regelen is? 
 
… u in de kopersmap meer in-
formatie kunt vinden over ga-
rantietermijnen en voorwaar-
des daarbij? 
 
… sierplantkwekerij Mertens dit 
jaar onze hagen 3 keer zal 
schoonmaken en snoeien?  
 
… sierplantkwekerij Mertens 
aangeeft dat het fijn is als be-
woners er zelf voor zorgen dat 
hun haag schoongehouden 
wordt (en er dus geen papier/
plastic o.i.d. in  hangt)? 

… dat de maaifrequentie in de 
wijk, in overleg met de ge-
meente,  is opgeschroefd? 
 
… er op de eerste grasheuvel 
een speeltoestel geplaatst is, 
en dat er t.z.t. wat bijkomt?  
 
… er bij de laatste ALV is ge-
stemd over het plaatsen van 
schotels en airco’s bij wonin-
gen? En dat het bestuur dit 
jaar nog zorgt voor een proce-
dure omtrent het plaatsen hier-
van? (bent u dus van plan een 
schotel/airco te plaatsen wacht 
deze procedure dan even af!!) 
 
… een aantal van u binnenkort 
een enquête ontvangt over 
Wegawoningen? 
 
… we binnenkort de mate van 
interesse zullen inventariseren 
voor een buurtfeest op eigen 
kosten? 
 
… de volgende ALV gepland is 
op 3 april 2012?  


