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Beste medebewoner,

Namens ons allemaal fijne
feestdagen en alle goeds
voor 2013!
Flyer nr. 5

bewonersvereniging@lambrasse.nl

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

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.
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.
•
wijkagent Martin de Bruin:
0900-8844, of via het e-mail
formulier, te vinden op de
website van politieteam
Wijchen op www.politie.nl/
Gelderland-Zuid/
Als u inbreng heeft voor deze flyer,
kunt u deze mailen naar het mailadres van de bewonersvereniging
(zie achterzijde van de flyer). Ook
voor het plaatsen van een advertentie, kunt u een mail sturen naar
dit mailadres.

Wist u dat…
… de datum van het volgende
buurtfeest bekend is, en dat
het gehouden zal worden op 8
juni 2013?
… ons bestuurslid Rob nog hulp
kan gebruiken van enkele fuifnummers om een leuk buurtfeest te organiseren? (Geef op
via de mail!)
… ondanks de 30 km borden er
helaas verkeersovertreders beboet zijn uit onze eigen wijk
voor te hard rijden?
… dat de meeste ongelukken
gebeuren bij u voor de deur?
… de mandelige parkeerplaatsen (de plekken zonder ‘P’)
voor iedere woning nog altijd
uitermate geschikt zijn voor
bezoek om tijdelijk te parkeren? (Dit mag dus bij iedere
woning, handig om te weten
als u veel bezoek krijgt!)

… het veilig is wanneer u of uw
bezoek parkeert in de bredere
stukken van de wijk, en dus
niet op de smalle? En dat ook
de uitgang geen goede plek is?
...bijna alle foutief geplaatste
airco’s en schotels nu op de
juiste wijze geplaatst zijn?
… uw medebewoners het erg
op prijs stellen als iedereen zijn
eigen vuurwerkresten opruimt
na oud & nieuw?
… wij op zoek zijn naar 1 à 2
nieuwe bestuursleden, waaronder een nieuwe voorzitter?
(Heeft u interesse, laat het weten via de mail!)
… de Algemene Leden Vergadering plaats zal vinden in ‘t
Achterom op 3 april 2013?
… wij vanaf heden een heuse
Facebook-pagina hebben?
‘Like’ ons op Facebook!

