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NIEUWSBRIEF – NUMMER 1 / Januari 2016
1. We wensen alle bewoners een voorspoedig en gelukkig 2016!

-

2. wijkbeheerders (vroeger huismeesters)
Helaas heeft Rochdale de notitie met de functiebeschrijving over de veranderde
werkzaamheden van de wijkbeheerders nog altijd niet aan ons gestuurd. Het stuk zou in
december eindelijk door de Raad van Bestuur bekeken zijn. De vereniging zou daarna
meteen inzicht krijgen. We hopen in januari toch de informatie binnen te krijgen. Het lijkt erop
dat een enkele verandering zonder onze toestemming al is doorgevoerd. We hopen dat de
januari-maand opheldering brengt.

-

3. Parkeergarage
In de garages wordt hard aan de kleine renovatie – ondersteuning door stalen stempels op
diverse plaatsen - gewerkt. Vanaf februari is het dan weer mogelijk een parkeerplaats te
huren.
We blijven u natuurlijk erop attent te maken:
Hebt u er ook genoeg van te zoeken naar een parkeerplaats, huurt u dan een plaats in het
afgesloten deel van de garage Huigenbos. Bewoners van Hakfort en Huigenbos betalen
daarvoor op dit moment slechts € 36,23 per maand - € 1,20 per dag.
Het stallen van een fiets voor een dag in een bewaakte stalling in Amsterdam kost meer.
Ook zijn er nog enkele boxen beschikbaar.
Kijk voor het huren van een plaats op www.amsterdam.nl/garagehuigenbos of bel
Parkeergebouwen (020-56 32 970 / 25 46 419) of ons. U hebt dan zeker een parkeerplaats.
Geen krassen van bevroren ramen in de aankomende winter, geen sneeuw afborstelen9
En geen parkeerboete! De boetes voor fout parkeren zijn erg hoog - € 90,-- !!
Het invoeren van betaald parkeren is nu voor april 2016 gepland !
4. Onderhoud 2016
We gaan het de komende weken weer met Rochdale over de volgende onderwerpen
hebben:
- schilderwerk in de lifthallen en trappenhuizen
- vernieuwing hemelwaterafvoer
- vernieuwen of schilderen van de witte platen op de galerijen
- C-lock systeem/bellensysteem
5. Verwarming/warm water
De meters van onze verwarming moeten in 2016 vervangen worden. Helaas zijn de daarin
geplaatste bateerijen niet te vervangen – dus dat betekent – dat de meters vervangen gaan
worden. Let u a.u.b. op brieven van Rochdale voor afspraken met de verwarmingsmonteur.
6. Klachtenmeldingen
Als er iets gemeld moet worden bij Rochdale (lift kapot, galerijdeur niet in orde,
bellenbordstoring etc.) zijn er maar heel weinig bewoners die dat ook daadwerkelijk melden.
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Veel mensen gaan ervan uit, dat een ander wel een melding zal doen.
U kunt meehelpen buren ervan te overtuigen, dat melden echt helpt.
Rochdale Klant Contact Centrum: 020 215 0000. Graag bellen – melden...

7. A 9 – 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
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 in het commissiewerk/helpen ? Gewoon
vertellen9.
Onze website www.HakfortenHuigenbos.nl.
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 vinden op de website www.bijlmeradvocaten.nl.
10. Contributie 2016
Mogen we u verzoeken de contributie voor uw lidmaatschap van € 10,-- over te maken op
onze rekening NL94INGB0004841150. U mag ook tijdens de bewonersinlopen contant
betalen.
Met vriendelijke groet
Bewonersvereniging Hakfort en Huigenbos
Dick den Dekker
Gerti den Dekker
Jan van der Starre
Shirley Bechoe
Marek Oryszczyn
Harry Schaken
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