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De zomer is nu echt voorbij, t i jd voor een update van de Bewoners Commissie Entrepotdok.
Waar zijn we mee bezig geweest en wat staat er te gebeuren:

Hoge servicekostenaÍrekening
Een deel van het complex werd deze zomer geconÍronteerd met een hoge afrekening van
de servicekosten van vorig jaar en een forse verhoging van de maandelijkse servicekosten
vanaÍ 1 jul i  2010. Omdat de electrakosten van de algemene ruimtes in een deel van het
complex f l ink hoger bleken te l iggen dan in het andere deel heeft de bewonerscommissie
hierover een toelichting gevraagd aan de All iantie. Na veel uitzoekwerk bleken de
berekeningen te kloppen en zit het verschil  met name in het gebruik van andere lampen,
een extra l i f t  en een andere verhouding huurwoningen/koopwoningen/bedri jven. De All iantie
heeft besloten de naheff ing over 2008 terug te betalen aan de huurders. De huurders in het
betreffende deel van het complex hebben hierover inmiddels een brieÍ van de All iantie
onlVangen.
De bewonerscommissie gaat nog in gesprek met de All iantie over de hoge kosten van de
li Í ten en het rekenmodel, omdat niet al le bewoners en bedri jven evenveel voordeel hebben
van de l i f ten.

Petit ie 'schone en veil ige binnenkadijk'
[n september is er door Hanno Bakkeren, bewoner aan de kant van de hoge nummers aan
de Binnenkadijk, een petit ie verspreid om de overlast die daar aan de gang was en de
rommel aan de orde te stel len. In de petit ie werd de All iantie verzocht om (delen van) de
Binnenkadijk af te sluiten met deuren of hekken. Op 12 oktober is de petit ie aan de directie
van de All iantie overhandigd. Kort daarna is er overleg geweest tussen Hanno Bakkeren, de
bewonerscommissie, de All iantie en huismeester Jan Bakker om te ki jken welke
maatregelen op korte termijn genomen kunnen worden.
Vanuit 81 van de 423 woningen is gereageerd op de petit ie en de reacties waren verdeeld.
De meeste voorstanders van afsluit ing bevinden zich aan de kopse kant met de hoge
huisnummers. De All iantie onderzoekt op dit moment de mogeli jkheden van het afsluiten
van dit ene port iek. Dit is niet zo eenvoudig, er zi jn wat praktische vraagstukken en het moet
voorgelegd worden aan de Vereniging van Eigenaren en de Welstandsommissie, dus
zekerheid hierover is er nog niet. AÍsluit ing van andere opgangen is voor de All iantie
onbespreekbaar.
Huismeester Jan Bakker zal de verl ichting nakijken van de opgangen, met name aan de
achterzijde van het complex. Daarnaast is de politie gevraagd meer te surveilleren, het
gebied kri jgt op dit moment extra aandacht van buurtregisseur Nick Daniels. Wel is
opgemerkt dat er weinig meldingen worden gedaan bi j  de All iantie, de huismeester, pol i t ie
en/of Meldpunt Zorg en Overlast. Deze meldingen zi jn nodig om de ernst van het probleem
te kunnen inschatten en te werken aan oplossingen. Binnenkort wordt door de
bewonercommissie i .s.m. de All iantie een overzichtje verspreid over waar en hoe meldingen
gedaan kunnen worden.
De All iantie gaat ki jken of het mogeli jk is de onderdoorgangen en trappen vaker (wekeli jks)
te laten schoonmaken. De bewonerscommissie zal het stadsdeel vragen ter hoogte van de



onderdoorgangen prul lenbakken op straat te plaatsen.

Najaarsoverleg tussen de All iantie en de bewonerscommissie
Op 22 november a.s. heeÍt de bewonerscommissie haar half jaarl i jkse overleg met de
All iantie, hierin komen actuele en urgente zaken aan bod. Graag ontvangen wij input van de
bewoners voor dit overleg. Laat het ons weten als je punten hebt die we mee kunnen
nemen. Neem contact met ons op via de mail info@bcentrepQldok_nl of via een van onze
brievenbussen (onze adressen vind je op: Wlu_ly.bee-n!rcpeldok nl, onder de knop contact).
Op de agenda staan alvast:
- de overlast problemen
- de electr iciteitsrekening voor de algemene ruimtes inclusief de l i f ten
- het onderhoud van de l i f ten
- schoonmaken onderdoorgangen en openbare trappen
- de schoonmaak van de gangen in de grote bergingen aan de kant van de lage nummers
van het complex
- van hoog naar laag woningrui l :  waarom valt ons complex onder de uitzonderingsregel
dat huurverhoging in deze situatie is toegestaan
- de stand van zaken rondom de verkoopplannen van de All iantie binnen ons complex.

Help mee met de audiotour!
De Alliantie doet de bewoners een audiotour cadeau ter ere van het 21-jarige bestaan van
het Entrepotdok. Vanaf volgend voorjaar kan je een wandeling langs ons mooie complex
maken waarbij je onderweg kan luisteren naar de mooiste verhalen over onze gelieÍde
woonplek. Deze audiotour wordt gemaakt door Jorri t  Brenninkmeijer, een professionele
radiomaker. Eerder maakte hi j  audiotours in de Stadionbuurt en Geuzenveld.
Om het project te ontwikkelen zijn we op zoek naar typerende, hilarische en/oÍ ontroerende
verhalen cr.,e:' het Entrepotdok en de Kadijken. Wie kent biivoorbeeld een bijzonder verhaal
over de geschiedenis van het gebied? Wie kent een Íragment uit een boek of een roman dat
de Kadijken goed illustreert? Wie heeft iets bijzonders meegemaakt dat het wonen en leven
rondom het Entrepotdok mooi i l lustreert? En welke kleurri jke bewoners en
ve rhale nvertellers mogen zeker n iet ontbre ken ?
Elke t ip en suggestie is welkoml Mail je ideeën naar angelie@telfort.nl.  Ook voor informatie
over het project kun je Angelie Weber mailen.

Enquête Paerz
Drie bewoners (waarvan Petra Brouwer tevens l id is van de bewonerscommissie) van de
Binnenkadijk die ter hoogte van restaurant Paerz wonen, zi jn in overleg gegaan met Paerz
over de stankoverlast die hun houtgrill veroorzaakt. Om de overlast in kaart te brengen werd
mede namens Steven Tuuk van Paerz een enquête verspreid op de drie pleintjes op de
Binnenkadijk die het dichtst bij het restaurant liggen. Daaruit bleek dat de overlast groot was
in de onderdoorgang bijPaerz en het direct daarboven gelegen pleintje. De andere 2
pleintjes hadden geen oÍ nauwelijks last. Paerz onderneemt op dit moment maatregelen
(filter schoonmaken of vernieuwen) die de overlast sterk moeten terugdringen.

Het bestuur van de bewonerscommissie
Tenminste een keer per jaar organiseert de bewonerscommissie een algemene
bewonersvergadering. De laatste was afgelopen april in het KoÍÍiehuis van den Volksbond.
Op die vergadering hebben twee nieuwe enthousiaste leden zich aangemeld. Een l id is
deze zomer gestopt.
De bewonerscommissie juicht het toe als meer bewoners actieÍ wil len worden. Neem eens
een kijkje op de website www.bcentrepeld9!.ni en neem contact met ons op als je iets wil
bespreken of als je geïnteresseerd om de bewonerscommissie te komen versterken.


