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Dezomeris nu echtvoorbij,
tijdvooreenupdatevande Bewoners
Commissie
Waarzijnwe meebeziggeweesten watstaater te gebeuren:
Hoge servicekostenaÍrekening
met een hoge afrekeningvan
Een deel van het complexwerd deze zomergeconÍronteerd
van vorigjaar en een forseverhogingvan de maandelijkseservicekosten
de servicekosten
van de algemeneruimtesin een deelvan het
vanaÍ1 juli 2010.Omdatde electrakosten
complexflinkhogerblekente liggendan in het anderedeelheeftde bewonerscommissie
gevraagdaan de Alliantie.
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huurwoningen/koopwoningen/bedrijven.
een extraliften een andereverhouding
over2008terugte betalenaan de huurders.De huurdersin het
heeftbeslotende naheffing
betreffende
deelvan hetcomplexhebbenhieroverinmiddelseen brieÍvan de Alliantie
onlVangen.
gaatnog in gesprekmet de Alliantieover de hogekostenvan de
De bewonerscommissie
liÍtenen het rekenmodel,
omdatnietallebewonersen bedrijvenevenveelvoordeelhebben
van de liften.
Petitie'schone en veiligebinnenkadijk'
bewoneraan de kantvan de hogenummersaan
[n septemberis er doorHannoBakkeren,
een petitieverspreidom de overlastdie daaraan de gangwas en de
de Binnenkadijk,
rommelaan de ordete stellen.In de petitiewerdde Alliantieverzochtom (delenvan)de
Binnenkadijk
af te sluitenmet deurenof hekken.Op 12 oktoberis de petitieaan de directie
de
Kortdaarnais er overleggeweesttussenHannoBakkeren,
van de Alliantieoverhandigd.
Jan Bakkerom te kijkenwelke
bewonerscommissie,
de Alliantieen huismeester
maatregelen
op kortetermijngenomenkunnenworden.
Vanuit81 van de 423woningenis gereageerd
op de petitieen de reactieswarenverdeeld.
van afsluiting
bevindenzichaan de kopsekantmet de hoge
De meestevoorstanders
van het afsluiten
op dit momentde mogelijkheden
huisnummers.
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het
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van
het
complex.
achterzijde
gebiedkrijgtop dit momentextraaandachtvan buurtregisseur
Nick Daniels.Wel is
politie
wordengedaanbij de Alliantie,de huismeester,
opgemerktdat er weinigmeldingen
zijnnodigom de ernstvan het probleem
en/ofMeldpuntZorgen Overlast.Dezemeldingen
Binnenkort
wordtdoorde
te kunneninschatten
en te werkenaan oplossingen.
verspreidoverwaar en hoe meldingen
i.s.m.de Alliantieeen overzichtje
bewonercommissie
gedaankunnenworden.
en trappenvaker(wekelijks)
De Alliantiegaatkijkenof het mogelijkis de onderdoorgangen
zal het stadsdeelvragenter hoogtevan de
De bewonerscommissie
te latenschoonmaken.

prullenbakken
op straatte plaatsen.
onderdoorgangen
Najaarsoverleg
tussen de Alliantieen de bewonerscommissie
haarhalfjaarlijkse
overlegmet de
Op 22 novembera.s.heeÍtde bewonerscommissie
Alliantie,hierinkomenactueleen urgentezakenaan bod.Graagontvangenwij inputvan de
bewonersvoordit overleg.Laathet ons wetenalsje puntenhebtdie we mee kunnen
of via een van onze
nemen.Neemcontactmet ons op via de mail info@bcentrepQldok_nl
(onzeadressenvindje op: Wlu_ly.bee-n!rcpeldok
brievenbussen
nl, onder de knop contact).
Op de agendastaanalvast:
- de overlastproblemen
- de electriciteitsrekening
voorde algemeneruimtesinclusiefde liften
- het onderhoud
van de liften
en openbaretrappen
- schoonmaken
onderdoorgangen
van de gangenin de grotebergingenaan de kantvan de lagenummers
- de schoonmaak
van het complex
- van hoognaarlaagwoningruil:
waaromvaltons complexonderde uitzonderingsregel
in deze situatieis toegestaan
dat huurverhoging
van de Alliantiebinnenons complex.
- de standvan zakenrondomde verkoopplannen
Help mee met de audiotour!
De Alliantiedoet de bewonerseen audiotourcadeauter ere van het 21-jarigebestaanvan
Vanafvolgendvoorjaarkanje een wandelinglangsons mooiecomplex
het Entrepotdok.
makenwaarbijjeonderwegkan luisterennaarde mooisteverhalenoveronze gelieÍde
een professionele
woonplek.DezeaudiotourwordtgemaaktdoorJorritBrenninkmeijer,
in de Stadionbuurt
en Geuzenveld.
radiomaker.
Eerdermaaktehij audiotours
Om het projectte ontwikkelenzijn we op zoek naartyperende,hilarischeen/oÍontroerende
een bijzonderverhaal
verhalencr.,e:'
het Entrepotdoken de Kadijken.Wie kent biivoorbeeld
overde geschiedenis
van het gebied?Wie kenteen Íragmentuit een boekof een romandat
Wie heeftiets bijzondersmeegemaaktdat het wonenen leven
de Kadijkengoed illustreert?
En welkekleurrijke
bewonersen
mooiillustreert?
rondomhet Entrepotdok
verhalenvertellersmogenzekerniet ontbreken?
Ook voor informatie
Elketip en suggestieis welkomlMailje ideeënnaarangelie@telfort.nl.
overhet projectkunje AngelieWebermailen.
Enquête Paerz
Driebewoners(waarvanPetraBrouwertevenslid is van de bewonerscommissie)
van de
Binnenkadijk
Paerzwonen,zijn in overleggegaanmet Paerz
die ter hoogtevan restaurant
over de stankoverlast
Om de overlastin kaartte brengenwerd
die hun houtgrillveroorzaakt.
medenamensStevenTuukvan Paerzeen enquêteverspreidop de drie pleintjesop de
Binnenkadijk
die het dichtstbij het restaurantliggen.Daaruitbleekdat de overlastgrootwas
bijPaerz en het directdaarbovengelegenpleintje.De andere2
in de onderdoorgang
pleintjeshaddengeenoÍ nauwelijkslast.Paerzonderneemtop dit momentmaatregelen
(filterschoonmaken
of vernieuwen)die de overlaststerk moetenterugdringen.
Het bestuur van de bewonerscommissie
een algemene
Tenminsteeen keer per jaar organiseertde bewonerscommissie
bewonersvergadering.
De laatstewas afgelopenaprilin het KoÍÍiehuisvan den Volksbond.
ledenzich aangemeld.Een lid is
Op die vergadering
hebbentwee nieuweenthousiaste
deze zomergestopt.
juichthettoe als meerbewonersactieÍwillenworden.Neemeens
De bewonerscommissie
en neem contactmet ons op als je iets wil
een kijkjeop de websitewww.bcentrepeld9!.ni
om de bewonerscommissie
besprekenof als je geïnteresseerd
te komenversterken.

