
Voor meer informatie: 

 

www.lambrasse.nl 

bewonersvereniging@lambrasse.nl 

 

 

Onlangs is ons bestuur uitgebreid 

met voormalig FC lid  
Rob van Anrooij. Het bestuur be-
staat nu uit 7 personen, te weten: 
 

Voorzitter:  
Marcus Dommisse 

 

Penningmeester:  

Marjanka Dinnissen 
 

Notulist:  

Ellen Sengers 
 

Contact commissies:  

Brandon van Benthem 
 

Contact gemeente: 

Erik Jansen 
 

Bestuurslid: 
Rob van Anrooij 

 

Secretaris:  
Marieke Robben 

 

Flyer nr. 4 

 

Het bestuur 

B E W O N E R S V E R E N I G I N G  
  

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 inbreng heeft voor deze flyer, 

kunt u deze mailen naar het mail-
adres van de bewonersvereniging 

(zie achterzijde van de flyer). Ook 
voor het plaatsen van een adver-
tentie, kunt u een mail sturen naar 

dit mailadres. 
 

Noteer vast in uw agenda: de ALV 
van 2013 vindt plaats op 3 april 

2013 in ‘t Achterom. 

Wist u dat… 
 

… het maaibeleid van de ge-
meente wordt afgestemd op de 

behoeftes van de wijk dankzij 
lobby door het bestuur?  
 

… er ook aan de achterzijde 
van de schermwoningen ge-

maaid wordt en het dus be-
langrijk is dat er geen belem-

merende materialen staan? 
 
… u niet mag parkeren bij een 

uitgang van de wijk? En dat dit 
voor zowel de hoofdingang als 

de fietsingang aan het uiteinde 
van de wijk geldt? 
 

… het veilig is wanneer u of uw 
bezoek parkeert in de bredere 

stukken van de wijk, en dus 
niet op de smalle? 
 

… het speelparadijs voor onze 
jongste bewoners onlangs af-

gerond is? En dat er al gretig 
gebruik is gemaakt van dit 
plekje naast de centrale toren? 

… dat u een airco mag plaatsen 

op uw platte dak na melding 
aan het bestuur en dat aan de 
achtergevel van de schermwo-

ningen ook een airco mag wor-
den bevestigd? 

 
… de uitslagen van de stem-
mingen terug te lezen zijn op 

de website in de notulen van 
de ALV? 

 
… we weer een feestje gaan 
plannen? 

 
… dat www.lambrasse.nl nu 

een link heeft naar alle docu-
menten die onder de bewo-
nersvereniging vallen? En dat u 

er dus makkelijk alle documen-
ten op een rijtje zult vinden? 

 
… onze wijkagent Martin de 
Bruin bereikbaar is via 0900-

8844, of via het e-mail formu-
lier, te vinden op de website 

van politie-team Wijchen op 
www.polit ie.nl/Gelderland-

Zuid/? 


