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NIEUWSBRIEF – NUMMER 1/januari 2017
We wensen alle bewoners een voorspoedig en gelukkig 2017

-
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1. Parkeergarages Hakfort en Huigenbos
We hebben eind november o.a. met de portefeuillehouder voor parkeren, de heer Bottse en
de directeur Parkeergebouwen, de heer Navis gesprekken over de diverse mogelijkheden van
het renoveren van onze garages of nieuwbouw gehad. Er zijn nog geen plannen gemaakt.
Maar, we gaan ervan uit, dat er in elke geval één garage blijft staan.
Het stadsdeel wil onder de bewoners nog een enquête (die met ons vooraf besproken zou
worden) houden over de parkeersituatie.
Helaas heeft stadsdeel besloten de bewoners voorlopig niet meer uit te nodigen voor overleg.
Een “stuurgroep” in het Stadsdeel wil in januari het vervolgproces om tot een besluitvorming
te komen bespreken. Hierin zou men alle voorstellen van de bewoners, de
bewonersvereniging, onze architect, de heer Hebly opnemen. Dit overzicht krijgen we
toegestuurd en kunnen in een overleg over onze garages nog reageren. Kortom, er is een
warrige situatie ontstaan. Wij blijven de vinger aan de pools houden. Daarvan kunt u als
bewoner verzekerd van zijn.
Voorlopig kunt u voor het huren van een parkeerplaats in het afgesloten gedeelte van de
parkeergarages nog altijd terecht bij
Parkeergebouwen
Telefoon 020 56 32 970 / 020 25 46 445.
Pieter Braaijweg 10
1099 DG Amsterdam
2. Verwarming/warm water
De werkzaamheden voor het wisselen van de meters van de verwarming en de meter voor het
warme water is in november in Huigenbos gestart.
Wilt u a.u.b. goed op de brieven van de firma Feenstra letten en goede afspraken maken en de
monteurs toegang verlenen? Iedereen is verplicht mee te werken.
3. Overleg met Rochdale
De gezellige feestdagen liggen achter ons en we starten het nieuwe jaar weer vol energie. We
hebben veel te bespreken met Rochdale.
Diverse punten staan op onze lijst zoals b.v.
• Het vervangen van het bellen en C-Lock systeem
Rochdale denkt erover na het systeem helemaal te vervangen. De nieuwe leidingen moeten
dan “muiszeker” zijn. Het laatste nieuws is dat de werkzaamheden eerst na de
zomervakantie gestart kunnen worden. Rochdale wil het hele systeem door één bedrijf
laten doen en is bezig de meest geschikte uit te zoeken.
• Het opknappen van de witte platen
• Natte Brievenbussen
• Vloeren en afwatering in de binnenstraten (tussen de woningen 1 – 10)
• Vernieuwing hemelwaterafvoer
Dit is maar een klein gedeelte van de punten die we maandelijks met Rochdale bespreken.
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Een jaar geleden werden door een paar bewoners uit Hakfort brieven in
Hakfort rondgestuurd dat zij een commissie voor Hakfort wilden
oprichten. Na o.a. een gesprek in november tussen deze bewoners en
Rochdale heeft Rochdale nu aan de Bewonersvereniging Hakfort en
Huigenbos bevestigd dat men tot de conclusie was gekomen dat deze groep
bewoners niet kan en ook niet meer wil opereren als bewonerscommissie.
De Bewonersvereniging Hakfort en Huigenbos blijft de officiële
gesprekspartner van Rochdale voor zowel Hakfort als ook Huigenbos

4. Onderhoudsabonnement
Rochdale heeft de bewoners in het Nieuwe Jaar verrast met de brief over het aanbieden van
een abonnement @ € 4,95 per maand voor een onderhoudsabonnement. Zeker iets voor
mensen die niet zo handig zijn. In het eerste jaar zijn ook de materialen inbegrepen die voor
de werkzaamheden nodig zijn.
Leest u wel goed wat de voorwaarden zijn en wat er wel en niet eronder zou
vallen.
5. Liften
Soms wordt je er moedeloos van als je lift het weer eens -voor de zoveelste keer- het niet doet.
Reparaties duren soms erg lang, omdat voor de liften van Hakfort en Huigenbos onderdelen
vaak met moeite te verkrijgen zijn. Kennelijk zijnde liften van een niet echt gangbaar type,
met alle gevolgen van dien.
We hebben Rochdale nu dringend gevraagd maatregelen te gaan nemen om storingen zoveel
als mogelijk te voorkomen.
Als u liftstoringen meldt, wilt u die ook aan ons doorgeven?
6. Kastjes voor posters van Rochdale in de lifthallen
In de lifthallen op de begane grond naast de lift heeft Rochdale een mededelingenkastje voor
wisselende belangrijke posters van Rochdale opgehangen.
U kunt nu behalve in onze kastjes ook daar mededelingen vinden.
7. A9 – tunnelaanleg
We hebben helaas nog jaren met de werkzaamheden te maken en sommige bewoners hebben
veel overlast. Houd u a.u.b. ook de informatiebrieven van IXAS in de gaten (afsluiting van
wegen enz.)
U kunt alle informatie vinden op de site van Rijkswaterstaat
https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere

en de site van AGG
Stichting Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg
www.gaasperdammerweg.nl
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8. Bewonersinlopen
Iedere maandag van 17.30 tot 19.30 uur
en
iedere donderdag tussen 16.00 en 18.00 uur
is iedereen in ’t Glazen Huis welkom. Ook als u niets te vragen of te klagen heeft kunt u langs
komen voor een gezellige kop koffie of thee.
Ideeën zijn altijd welkom. En wilt u meewerken/helpen in het commissiewerk? Meldt u dan
aan bij een van de bestuursleden of tijdens de bewonersinloop . Of stuur een mail.
We zijn altijd erg benieuwd welke onderwerpen we nog op onze agenda kunnen
zetten.
9. Advocatenspreekuur
Iedere maandag tussen 17.30 en 19.30 uur
en
Iedere donderdag tussen 16.00 en 18.00 uur
staat een advocaat in ’t Glazen Huis voor u klaar met een gratis eerste advies.
Iedereen mag hiervan gebruik maken, ook als hij of zij niet in Hakfort of Huigenbos woont.
Onze advocaten kunt u op de website www.bijlmeradvocaten.nl vinden.
10. Belangrijke telefoonnummers
Politie (geen spoed)
Politie (spoed)
Politie/wijkregisseur -Patrick Struiken
Huisartsenpost/doktersdienst-buiten spreekuren
Stadsdeelkantoor/Stadsloket
AMC algemeen
GG & GD

0900 88 44
112
0900 88 44
088 00 30 600
14 020
020 566 91 11
020 555 59 11

Storingen en klachten
Rochdale (klachten in en rond de woning)
020 215 0000
(U kunt ook kunt uw reparatieverzoeken indienen via internet www.rochdale.nl)
Meldpunt Openbare Ruimte
14 020
Gas- en stroomstoringen
0800 9009
Waterstoringen (Waternet)
0800 9394
Openbare verlichting (Dienst IVV)
020 5972626
Glasschade: De Glaslijn
0800 020 8040
Ontstopping: AORC
020 631 13 31
Lift storing: Orona
0172 446 111
CV storing: Feenstra
088 845 5000
Met vriendelijke groet
Bewonersvereniging Hakfort en Huigenbos
Dick den Dekker
Jan van der Starre
Marek Oryszczyn

Gerti den Dekker
Shirley Bechoe
Theo van der Ploeg
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