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Bewonerscommissie Entrepotdok, www.bcentrepotdok.nl

Bewonersoverleg op 
9 februari

De bewonerscommissie nodigt iedereen van harte uit op donderdagavond 9 februari 2012 
voor het jaarlijkse bewonersoverleg. 

Als vertegenwoordiging van de bewoners naar de Alliantie, is het voor de bewonerscommissie belangrijk om  
te overleggen welke vragen en ideeën we bij de Alliantie willen agenderen. Onderhoud? Huurverhoging? 
Mogelijke koop van de woning? Zwerfvuil? Het is maar een greep uit de mogelijke onderwerpen die ter 
sprake kunnen komen. Laat je stem horen!

De avond is van 20.00 tot 21.30 uur in de Oosterkerk (Kleine Wittenburgerstraat 1)
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Schoonmaak
In mei 2011 heeft de Bewonerscommissie met een 
ronde langs de deuren de laatste benodigde handte-
keningen opgehaald om een intensievere schoonmaak 
van de onderdoorgangen en opgangen mogelijk te 
maken. 70% van de bewoners moest hiermee instem-
men, omdat de servicekosten hierdoor omhoog  
zouden gaan (E 0,75 of E 1,80 euro, afhankelijk van 
het complex waar je woont).  
In plaats van twee keer per maand wordt sinds 
juli 2011 nu elke week (op de maandagmorgen) 
schoongemaakt. 
Voor vervuiling op straat, zoals achtergelaten grof 
vuil, is de Allian tie niet verantwoordelijk, maar kunnen 
bewoners de gemeente bellen.  Nog beter: bel van te 
voren als je grofvuil hebt. Dienst Reiniging (telefoon 
5519555) komt het gratis halen, en overlegt met de 
bewoner wanneer die het vuil aan de weg kan plaatsen. 

Restaurant Paerz
In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat bewoners in 
overleg waren met restaurant Paerz om een oplossing 
te vinden voor de stankoverlast van de houtskoolgrill. 
Een enquête wees uit dat alléén bewoners op de bin-
nenplaats direct bij Paerz overlast ondervonden, maar 
dat deze wel ernstig was. Sinds de zomer werkt Paerz 

met een watergrill en is de stankoverlast tot ieders 
vreugde geheel verdwenen. Leve Paerz!

Enquête verkoop woningen
Enige tijd geleden is door een aantal bewoners een 
enquête over het kopen van de huurwoningen rond-
gestuurd. Van de ongeveer 450 verzonden enquête 
formulieren zijn er 127 ingevuld geretourneerd. Op de 
vraag: ‘Zou u ooit overwegen uw huidige huurhuis te 
kopen als u die mogelijkheid krijgt?’ is door 112 men-
sen ‘Ja’ geantwoord en door 15 mensen ‘Nee’. Inmid-
dels zijn de resultaten aangeboden aan de Alliantie en 
wachten wij op een reactie. Wordt vervolgd. Contact-
persoon vanuit deze bewonersgroep naar de Bewo-
nerscommissie toe is Laurens van der Horst.

Liften
De bewonerscommissie heeft herhaaldelijk aange-
drongen bij de Alliantie de liften beter te onderhou-
den en de bereikbaarheid van de storingsdiensten 
duidelijk aan te geven in de liften. Afgelopen jaar is 
er extra onderhoud gepleegd waardoor de liften veel 
minder vaak stuk zijn. Het onderhoud is nu in handen 
bij de firma AML. Op nieuwe stickers in en op de liften 
staat het telefoonnummer dat bij storing gebeld kan 
worden: 0900-2255265.



Versterking Bewonerscommissie
De bewonerscommissie kan altijd nieuwe leden gebruiken. Neem 
eens een kijkje op de website www.bcentrepotdok.nl en neem 
contact met ons op als je iets wilt bespreken of als je geïnteres-
seerd bent om de bewonerscommissie te komen versterken.
Je kunt je ook aanmelden op het bewonersoverleg op 9 februari. 

Op 10 september 2011 hebben we 
het heugelijke feit gevierd dat het 

Entrepotdok 25 jaar bestaat. 
Het was een knalfeest, georganiseerd 
door de Bewonerscommissie in hechte samenwerking met de Alliantie. 
Het weer zat mee en bewoners toonden veel belangstelling. 
Er was een fotospeurtocht waarbij de deelnemers foto’s van het 
Entrepotdok zo goed mogelijk moesten namaken. Een jury bestaande 
uit architect en verbouwer van het Entrepotdok André van Stigt en 
beeldend kunstenaar/bewoner van het Entrepotdok van het eerste uur 
Lieve Prins hadden er een hele kluif aan om het winnende team uit te 
zoeken. 
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Dok had de Alliantie 
een audiotour laten samenstellen die op het feest werd gepresen-
teerd. Samensteller Jorrit Brenninkmeijer en verteller tevens bewoner 
Yvonne Ristie werden daarbij in het zonnetje gezet. 
De audiotour is te downloaden op de website van het Entrepotdok. 
Bij café-restaurant Bloem is een walkman met daarop de audiotour 
gratis te lenen. Er hoeft enkel een borg gestort worden.  
Er waren hapjes en drankjes en Big Band The Buckets verzorgde 
de muzikale omlijsting. Kortom, volop plezier en gezelligheid.
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Jubileumfeest


