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

  

LAMBRASSE  

 

Voor meer informatie: 

Mei 2018 
 
Beste medebewoner,  
 
In een periodieke %yer als deze 
willen we af en toe uw aandacht 
vestigen op een aantal actuele 
zaken.  
 
Deze %yer is van, voor en door de 
bewoners van Hof van Hagevoort. 
(plan ‘Lambrasse’). 

Het groenonderhoud wordt verzorgd door: 



Info voor en uit de wijk 
 

Waarom een bewonersvereniging? 
De bewonersvereniging is er voor het re-
gelen van alle mandelige zaken. Dat is al 
het mandelige groen (de haagjes en bo-
men bij de huizen). Daarnaast zullen we 
vragen ophelderen en bekijken wat er met 
klachten gedaan moet worden. 
 

Wat kunt u zelf regelen? 
U kunt zelf contact opnemen voor: 
• klachten over niet-mandelig  groen: 

wijkbeheerder: 024-6492555 (-2). 
• Honden/uitlaatklachten: 024-6492528.  
• wijkagent Hanneke Arts: 0900-8844, of 

via het e-mail formulier op de website                    
www.politie.nl/mijn-buurt 

 

Verhuizen? 
Altijd jammer als u onze wijk gaat verlaten! 
Geef in ieder geval tijdig door dat u gaat 
verhuizen, dan kunnen we er voor zorgen 
dat uw maandelijkse bijdrage aan de be-
wonersvereniging wordt stopgezet. Het 
bestuur kan dan ook meteen de nieuwe 
bewoners welkom heten in de wijk en 
aanmelden bij de vereniging.  
 

PostNL punt 
Bij de supermarkt Jan Linders is er tegen-
woordig een PostNL punt. 

Groenafval in de wijk 
In onze wijk zijn geen aparte containers 
voor het verzamelen van groenafval. We 
kunnen het echter wel deponeren in de 
groencontainer bij de Jan Linders. Dit is 
een pilot van de gemeente Wijchen. Met 
uw DAR-pas gaat deze container open. Er 
zijn geen kosten aan verbonden. 
 

Omgekeerd afval inzamelen 
Het omgekeerd inzamelen gaat voorals-
nog niet door. U kunt uw restafval nog ge-
woon kwijt in de ondergrondse containers 
in de wijk. Mocht uw container een storing 
hebben en niet open gaan, dan kunt u met 
uw DAR-pas uw afval ook kwijt in elke an-
dere ondergrondse container in de wijk. 
Storingen kunt u melden aan de DAR. Ver-
meld dan het nummer dat op de container 
staat. Gelieve uw vuilniszak altijd netjes in 
een container te plaatsen en er niet naast 
te zetten. Zo zorgen we er samen voor dat 
de wijk opgeruimd blijft. De enige veran-
dering die plaatsgevonden heeft is de 
blauwe papiercontainer. Via de DAR-app 
of website kunt u informatie vinden over ‘t 
inzamelingsschema voor onze wijk.  
 

Veilige Buurt App 
U hebt wellicht het bordje van “Veilige 
Buurt” zien hangen bij de ingang van onze 
wijk. Via de Veilige Buurt App houdt het 

bestuur alle bewoners op de hoogte van 
wanneer er onderhoud gepleegd gaat 
worden aan de groenvoorzieningen in de 
wijk. Mochten er verdachte zaken door u in 
de wijk waargenomen worden dan kunt u 
alle medebewoners via deze app hiervan 
op de hoogte stellen. Heeft u de app nog 
niet? Hij is gratis te downloaden en te ge-
bruiken. U heeft hierover eerder een brief 
ontvangen.  
 

Kascommissie 
We zijn dringend op zoek naar een nieuw 
lid voor de kascommissie. Eénmaal per 
jaar controleert deze commissie de Gnan-
ciële gegevens van de bewonersvereni-
ging en tijdens de ALV wordt hiervan ver-
slag uitgebracht. Heeft u interesse, meldt 
u dan aan bij ons. 
 

Zonnepanelen in de wijk 
Tijdens de laatste ALV is besloten dat zon-
nepanelen zijn toegestaan in onze wijk. 
Er zal worden gekeken of er wellicht inte-

resse is in een informatieavond en/of een 
collectieve aankoop. 
 

Website 
Binnenkort gaat de nieuwe website de 
lucht in! Ook via Facebook zijn we te vol-
gen. Voor de website of onze facebookpa-
gina zie de achterkant van deze %yer.  


