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ijgaand treft u de nieuwsbrief aan van de VvE
Kadoelerbos te Zoetermeer. Een brief bedoeld om u
als leden, maar ook als huurders, op de hoogte te
houden van de activiteiten van het bestuur, te herinneren
aan gemaakte afspraken en diverse wetenswaardigheden.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties schroom dan
niet om één van de bestuursleden aan te spreken.

B

Uitslag logo-wedstrijd
Zoals u in de kop van deze nieuwsbrief kunt zien is er
door de bewoners een nieuw logo gekozen uit de inzendingen van de wedstrijd. Na een aankondiging op de mededelingenborden in de hallen bij de liften kon twee weken
lang gestemd worden. Het overgrote merendeel deed dit
via de website, www.kadoelerbos.nl.
Gekozen kon worden uit de volgende ontwerpen:

A

B

C

D

Bij de stemming kreeg A geen stemmen, B kreeg 4 stemmen, C kreeg 3 stemmen en D kreeg er 26.
Het winnende ontwerp was van Ray Kruithof Kremer,
Kadoelerbos 39. Hij werd daarmee de winnaar van de
€ 150,-. De ontwerpen A en B waren van Lex en Bianca
Straathof/Van Gilst van nummer 177. Ontwerp C was van
een huurder, W.J. de Kok (68). Het winnende logo gaat
gebruikt worden in de diverse uitingen van de Vereniging
van Eigenaren en zal te zijner tijd ook een plekje krijgen
boven de ingangen van onze flat.

Nieuwe huismeester
Zoals u wellicht heeft gemerkt hebben we sinds het vertrek van Gerrit
Woltersom een andere huismeester. De diensten worden niet meer
geleverd door Vestia, maar door
Wijnmaalen S&B. De taken worden uitgevoerd door Rob Seelt.
Hij is op werkdagen aanwezig van
half acht tot half twaalf. In geval
van afwezigheid van Rob, zorgt
Wijnmaalen voor een vervanger.
Het telefoonnummer van de huismeester is niet gewijzigd en blijft
079-351 28 54. Als Rob niet op zijn kantoor is, staat de
telefoon doorgeschakeld naar zijn mobiele nummer. Na
half twaalf wordt u doorgeschakeld naar Beheer en
Adviesbureau Van der Schaaf. Mocht u een berichtje bij de
huismeester willen achterlaten, dan kan dat natuurlijk ook.
In de deur van het huismeesterkantoortje zit een brievenbus. Heeft u kleine verfreparaties aan bijvoorbeeld uw
voordeur, dan kan de huismeester u daar ook in helpen. Hij
heeft de kleurnummers van de verf die op ons complex
gebruikt is. Vaak heeft hij zelfs ook nog een beetje verf
staan, waarmee u direct het probleem kunt aanpakken.
Zoals u weet wordt grof vuil op woensdag opgehaald. Als
u iets heeft aan te bieden, neem dan even contact op met
Rob. Hij kan er dan voor zorgen dat het tijdelijk in de containerruimte van het hoge gedeelte wordt opgeslagen en op
woensdag naar buiten komt. Op die manier gaat er niet
overal vuil zwerven en zorgen we er samen voor dat onze
flat het schone uiterlijk blijft behouden waar de schoonmakers elke dag hard aan werken. De huismeester zorgt er
ook voor dat aankondigingen die voor iedereen van belang
zijn in de vitrines in de hallen komen te hangen.

Website Kadoelerbos

Vastzittende lift

Sinds geruime tijd bestaat de website www.kadoelerbos.nl.
Op deze site kunt u diverse zaken aangaande onze flat
nazien. Zo is er een fotogalerij, de nieuwsbrieven zijn er
na te lezen en er is een gastenboek. Vooral dat laatste is
zeker een bezoekje waard. Daarop kunt u lezen wat er zoal
onder uw medebewoners leeft. Laat ook uw stem horen.
Als u ideeën hebt voor verbetering, dan horen we dat ook
graag. Het is de bedoeling om binnenkort een afgesloten
gedeelte te openen dat alleen voor bewoners bedoeld is.
Daarvan houden wij u op de hoogte.

Bijna niets is zo vervelend als vastzitten in een lift. Voor
dit soort ongemakken zijn de liften in onze flat uitgerust
met een intercomsysteem, waarmee u direct contact heeft
met Kone. Er is echter nog een prettig iets aan dit systeem.
Sinds januari 2003 is het uitgerust met een automatisch
meldingssysteem. Dit houdt in dat als de lift in storing
komt, er direct een signaal naar Kone gaat. Het kan dus
zelfs zo zijn, dat u een melding maakt en de persoon aan
de andere kant aan u vertelt bij welke etage de lift is blijven hangen.
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Overmacht of asociaal?

Sleutelplan

Wanneer je ’s-avonds laat met de auto ons parkeerterrein
oprijdt en denkt even snel een parkeerplekje te vinden dan
kom je tegenwoordig vaak van een koude kermis thuis.
Alle plekken bezet. Vaak staan collega-autobestuurders
dusdanig geparkeerd dat er eigenlijk wel twee auto’s hadden kunnen staan (onkunde of gemakzucht?). Maar goed,
daar kan je op dat moment niks mee. Je moet je auto toch
ergens kwijt. Dan maar voor de flat op de laden- en lossenplaats. En dan nog het liefst op het gedeelte waar de stoeprand het laagst is. Gek dat we ons dan niet beseffen dat dit
speciaal zo gemaakt is voor mensen met rolstoelen, rollators en kinderwagens, om er maar een paar te noemen. Ach,
wat maakt dat nu uit, ik sta! Het parkeren op een laden- en
losplaats is overigens een overtreding en kan je een bekeuring opleveren! Andere creatieve parkeeroplossingen zijn
de voetpaden, dit gebeurt ook terwijl er nog plaats genoeg
is, en de verhogingen naast de parkeerhavens. Deze laatste
oplossing is nog het minst vervelend. Het parkeren op de
voetpaden is vooral vervelend voor spelende kinderen, mensen met rollators, invalidewagens en kinderwagens. Dat
men ’s-avonds de auto maar ergens neerzet is nog tot daar
aan toe. Maar dat men het voertuig dan prompt de volgende dag gewoon laat staan is eigenlijk asociaal!
Natuurlijk is de parkeerplaats te klein voor het huidige
autoaantal. Zeker als er diverse bewoners 2 of zelfs meerdere auto op het parkeerterrein hebben staan. Zolang er
voor alle voertuigen verzekering en wegenbelasting wordt
betaald, kan daar niets tegen gedaan worden. Met de gemeente Zoetermeer wordt bekeken of de parkeerplaats vergroot kan worden. Dit kan echter nog wel even duren.

Aansluitend op een onderwerp uit de vorige nieuwsbrief
(Toegang complex Kadoelerbos) is in de laatste Algemene
Ledenvergadering van de VvE een sleutelplan ter sprake
gekomen. het is gebleken dat er veel meer sleutel van onze
algemene ruimtes in omloop zijn dan er bewoners zijn.
Om dit probleem op te lossen komen in die deuren nieuwe
sloten waar alleen gecertificeerde sleutels op passen. Voor
elk huishouden zijn er drie sleutels beschikbaar. Dat aantal
zal voor sommige huishoudens niet voldoende zijn.
Daartoe gaat binnenkort geinventariseerd worden hoeveel
extra sleutels er nodig zijn. Die zijn dan in eerste instantie
tegen een aantrekkelijk tarief te verkrijgen. Later bijbestelde sleutels gaan een flink stuk meer kosten.

Zijn er op dit moment dan geen alternatieven?
Die zijn er dus wel, al moet men daarvoor misschien wel
wat extra meters lopen. De parkeerplaats op het Kerkenbos
(bij de gymzaal en kerkgemeenschap de Oase) biedt nog
wel wat ruimte. De parkeerhavens bij de spoorbaan op het
Uiterwaard en natuurlijk ook naast de spoorbaan op het
Jonkerbos tot aan het bord “parkeerverbod” met de pijl richting Uiterwaard. Het zijn alternatieven die te doen zijn en
ergernissen zoals hierboven beschreven zijn op kunnen
lossen.
Iets heel anders is het gedrag van een aantal medebewoners.
Dit onderwerp heeft dus niets te maken met overmacht
maar wel met asociaal gedrag. Zoals u elders in deze nieuwsbrief hebt kunnen lezen hebben wij een nieuwe huismeester. Hij is ingehuurd van maandag tot en met vrijdag
van 07.30 uur tot 11.30 uur. Dit is nu bij de meeste bewoners wel bekend. Hoe een aantal bewoners het dan toch in
zijn of haar hoofd haalt om na 11.30 uur of in het weekend
grof vuil, kartonnen dozen e.d. voor de containerruimte
van het hoge gedeelte te dumpen, is onbegrijpelijk en echt
asociaal!
Natuurlijk is er een aantal personen in de flat die een sleutel heeft van de containerruimte en die ook best wel een
zakje met oude kranten na 11.30 uur binnen wil zetten.
Maar daar moet het wel bij blijven. Houd uw vuil in uw
eigen woning of kelderbox en maak een afspraak met de
huismeester hierover. Ook kan er een heleboel vuil in de
diftarcontainers! Houdt u er daarbij wel rekening mee dat
de containers afgesloten zijn van 22.00 uur tot 6.00 uur.
Maak van uw eigen leefomgeving geen rotzooi!
Tot slot nog het verzoek om ook geen zakjes, papiertjes
e.d. in de diverse openbare ruimtes op de grond te gooien.

Glasverzekering
In de nieuwe opstalverzekering van onze flat die onlangs is
afgesloten zit een uitgebreide glasverzekering. Bij glasbreuk aan de buitenzijde kunt u direct bellen met een gratis
nummer: 0800-022 99 55. Hierbij geeft u uw postcode en
huisnummer door en meestal wordt de schade dezelfde dag
nog verholpen. Deze verzekering is niet alleen voor eigenaren, maar OOK voor huurders.

Te koop-borden aan de gevel
Als er een woning in de verkoop gaat wil de huidige eigenaar dit natuurlijk duidelijk maken aan de buitenwereld.
Dit gebeurt veelal door borden op te hangen aan de reling
of het balkon. Dit is echter volgens het Huishoudelijk Reglement niet toegestaan. Zoals u wellicht heeft gezien zijn de
borden die er tot voor kort hingen verwijderd. Als u uw woning te koop aanbiedt, stel uw makelaar dan van dit gegeven op de hoogte. Een raamposter is overigens wel toegestaan.

Beheer- en Adviesburo Van der Schaaf
Openingstijden
Beheer- en Adviesburo Van der Schaaf is
maandag t/m donderdag van 09.00 – 17.00 uur
telefonisch te bereiken en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur.
Het telefoonnummer is 030 – 656 51 07.

Postbus
Uw correspondentie kunt u sturen naar:
Beheer- en Adviesburo Van der Schaaf
Postbus 30, 3984 ZG ODIJK.

Calamiteiten nummer
Indien er sprake is van ernstige calamiteiten buiten kantoortijden of in het weekeinde, zoals bijv. lekkages of
inbraak is het buro bereikbaar onder het telefoonnummer: 06 – 22 134 118.

E-mail adres
Indien u er prijs op stelt informatie, notulen e.d. per
e-mail te ontvangen verzoek ik u een bericht te zenden
aan info@babschaaf.nl . U kunt sowieso van dit e-mail
adres gebruik maken om vragen te stellen, informatie
te vragen of klachten te melden.

