Het bestuur

Deze flyer wordt mede
mogelijk gemaakt door:

BEWONERSVERENIGING

Het bestuur bestaat op dit moment
uit 6 personen, te weten:
Voorzitter:
Vacant!
Penningmeester:
Marjanka Dinnissen

Uw advertentie hier?
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Mail naar onderstaand e-mailadres.
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Voor meer informatie:

Secretaris:
Marieke Robben

www.lambrasse.nl

De positie van voorzitter is nog
steeds vacant. Interesse? Laat het
ons weten via de mail.
Flyer nr. 8

bewonersvereniging@lambrasse.nl

Beste medebewoner,
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…
… wij onlangs Veilig Verkeer
Nederland hebben gecontacteerd om de veiligheid in onze
wijk te verhogen?
... wij nog steeds op zoek zijn
naar 1 à 2 nieuwe bestuursleden, en dat de positie van
voorzitter nog steeds vacant
is? (Interesse? Mail ons!)
… er elk jaar een kascontrole
plaats dient te vinden van onze
financiële administratie en dat
wij hiervoor op zoek zijn naar
leden voor de kascommissie?
(Interesse? Mail ons!)
… we door een goed financieel
beleid vanaf 2014 de contributie kunnen verlagen, en dat de
maandelijkse bijdrage dan €4,per maand wordt?
… we in juni een zeer geslaagd
buurtfeest hebben gehad, en
dat we daarbij zeer ruim bin-

nen budget zijn gebleven?
… er foto’s zijn gemaakt op dit
buurtfeest, en dat de foto’s op
internet te vinden zijn als u bijgevoegde QR-code scant met
uw mobiele apparaat? (de link zal
ook nog via de
blokvertegenwoordigers
rondgemaild worden).
… het belangrijk is dat u uw
verhuizing tijdig aan ons doorgeeft i.v.m. het stoppen van
uw maandelijkse bijdrage?
… en dat het daarbij van belang is dat u de precieze transportdatum bij de notaris aan
ons doorgeeft, alsmede contactinformatie van de nieuwe bewoners (als u die heeft)?
… wij een Facebook-pagina
hebben? ‘Like’ ons op Facebook! (zoek op Bewonersvereniging Lambrasse)

