
D it is de nieuwsbrief van de VvE 
Kadoelerbos te Zoetermeer. Een 
brief bedoeld om u als eigenaren, 

maar ook als huurders, op de hoogte te houden 
van de activiteiten van het bestuur, te herinne-
ren aan gemaakte afspraken en diverse wetens-
waardigheden. Heeft u vragen, opmerkingen 
of suggesties schroom dan niet om één van de 
bestuursleden aan te spreken.
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Nieuwsbrief 
voor eigenaren én 

huurders

Algemene 
Ledenvergadering
Op woensdag 22 mei 2019 vindt er weer een 
Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Het 
bestuur wil u, als lid van de VvE, er op wijzen 
hoe belangrijk UW aanwezigheid is op deze ver-
gadering. Immers, door eigenaar te zijn van een 
appartement bent u van rechtswege lid van de 
VvE en maakt u mede uit wat er gemeenschap-
pelijk gedaan moet worden. Op de komende 
ALV worden de jaarrekening en de balans 
besproken.
Daarnaast wordt de stand van zaken toegelicht 
over de werkzaamheden die door de diverse 
partijen aan ons complex (gaan) worden uitge-
voerd. Denk hierbij aan de werkzaamheden aan 
de dakbedekking, de vloer van de entrees en de 
reiniging van de galerijen.
Kunt u zelf niet naar de ALV komen, geef dan 
een stemmachtiging af. Gelijktijdig met deze 
nieuwsbrief ontvangt u van ons beheerkantoor 
een uitnodiging en de vergaderstukken. 
Individuele klachten over uw appartement horen 
niet thuis op de ALV en kunnen daar niet behan-
deld worden. Wacht daar niet mee, maar meldt 
het bij de huismeester.

Parkeerhinder en -overlast
Het is al vaker in eerdere nieuwsbrieven genoemd: Parkeren rond de flat. 
Tot nu toe werd er melding gemaakt van het parkeren op niet daarvoor 
bestemde plekken, dat dit tot onoverzichtelijke situaties kan leiden en dat 

er door de Dienst Handhaving regelmatig 
bekeuringen worden uitgeschreven. Er is 
echter meer parkeeroverlast. Zo heeft het 
parkeren op de laad- en losplekken er al 
meerdere malen toe geleid dat hulpdien-
sten, en dan met name ambulances, hier-
door niet direct goed konden parkeren. 
Dit leidt tot tijdverlies. In noodsituaties 
telt elke seconde. U wilt toch niet op uw 
geweten hebben dat het ambulanceper-
soneel door het foutparkeren erger had 
kunnen voorkomen. 
Een ander steeds vaker voorkomend 
fenomeen is het parkeren van een auto 
op twee parkeerplekken. Overdag is dit 

misschien niet zo’n probleem, maar het lijkt dan wel of dit normaal is. Het 
leidt echter tot irritatie bij medebewoners. Het bestuur wordt hier vaak op 
aangesproken, maar die kan er helaas 
niets aan doen. De enige manier waar-
op hier iets aan gedaan kan worden 
is melden bij het wijkcentrum. Hoe 
meer klachten daar binnenkomen, hoe 
meer er door de Dienst Handhaving 
opgetreden zal worden.

Barbecue-weer en feesten
De zomer komt er weer aan en dat is de periode waarin mensen graag 
buiten op het balkon vertoeven en willen barbecueën. In een flat zijn daar 
echter wel wat beperkingen. Het gebruik van open vuur is, in verband 
met de brandgevaarlijkheid, op het balkon verboden. Dit betekent dat 
barbecueën op kolen en op gas niet is toegestaan. Barbecueën op electra 
op de balkons is wel toegestaan.
Daarnaast mag uw plezier nooit 
tot (geluids)overlast leiden bij uw 
buren. Een barbecue wordt ook 
vaak aangegrepen om te feesten. 
Dat is natuurlijk prima, maar houdt 
ook hierbij rekening met de omge-
ving. Geluidsoverlast staat helaas 
hoog op de lijst van ergernissen.



Kitranden en voegen  
controleren
Bij de beheerder komen regelmatig meldingen van lekkage 
binnen. Uit onderzoek is gebleken dat de oorzaak van de 
lekkage vaak ligt aan de kitranden. Indien er waterschade 
ontstaat afkomstig van slechte kitnaden, dan is dit niet 
verzekerd! De kitranden in uw badkamer, toilet en keuken 
bestaan vaak uit siliconenkit. Het regelmatig schoon en 
droog maken van deze kitranden zorgt ervoor dat er geen 
vuil en vocht blijft zitten. Daarnaast voorkomt het schoon 
en droog maken van de kitranden schimmelvorming. Vooral 
de kitranden rondom de doucheputjes en in de hoeken van 
de douche zijn erg belangrijk. Verder zitten er ook kitnaden 
rond de kraan. Vertonen de kitranden scheurtjes of zitten 
ze los? Laat ze dan meteen vervangen door een loodgieter! 

Ook de voegen van tegelwerk 
moeten geen scheurtjes verto-
nen of los zitten. Dit kunt zelf 
u controleren door voorzichtig 
met een mesje langs de voegen 
te gaan. Zit er ruimte tussen 
het tegelwerk en de kitvoegen? 
Dan is het van belang dat u 
de kitvoegen door de loodgieter 
laat vervangen. Eventueel kunt 
u aan de huismeester vragen dit 
te controleren.
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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. 

Calamiteitennummer

Indien er sprake is van ernstige calamiteiten buiten kan-
toortijden of in het weekeinde, zoals bijv. lekkages of 
inbraak is het bureau bereikbaar onder het telefoonnum-
mer: 06 – 22 134 118.

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

Beheer- en Adviesburo Van der Schaaf

Grofvuil
Het is erg prettig dat grofvuil (gratis) door de gemeente 
wordt opgehaald. De huismeester neemt regelmatig contact 
op met de betreffende dienst en krijgt dan een dag door. 
Meestal is er één keer per maand een dag dat grofvuil kan 
worden aangeboden. Aan dat aanbieden zijn wel enkele 
regels gebonden. Zo mogen de aangeboden spullen niet te 
groot of te zwaar zijn. Ook kan puin niet op deze dagen 
worden aangeboden. Aanlevering kan ook niet in dozen of 
zakken. Veel spullen die daarin passen kunnen gewoon in de 
diftar worden gedaan. Ook verf hoort niet bij het grofvuil. 
Als het een klein restje is in een afgesloten blik, dan mag het 

bij het restafval. Is 
het meer, dan kan 
het bij de gemeen-
tewerf worden 
aangeboden. Verf 
bij het grofvuil 
geeft veel rotzooi. 
Door de grijper die 
gebruikt wordt om 
het vuil af te voe-
ren worden blik-
ken opengebroken 
en stroomt de verf 
over de tegels. Dit 
moet dan door de 
huismeester met 
een hogedruk rei-
niger worden ver-
wijderd.

Overlast peuken 
in en om de flat
Over het algemeen woont men in het Kadoelerbos met veel 
plezier. Toch zijn er ook zaken die tot ergernis leiden. Eén 
van die zaken is het roken in het complex en dan vooral 
het roken in de gemeenschappelijke ruimtes, waar ook de 
galerij onder valt. Bewoners worden in toenemende mate 
geconfronteerd met peuken die brandend vanaf de galerij 
naar beneden worden gegooid. Wij hoeven u niet uit te leg-
gen wat er gebeurt als iemand zoiets in zijn nek krijgt. 
Conform artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement is 
iedere bewoner gehouden om zorg te dragen voor de orde 
en netheid in en om het gebouw. Indien er geen verbetering 

optreedt kan de 
VvE eventueel een 
boete opleggen. De 
VvE Kadoelerbos 
verzoekt de roken-
de bewoner dan 
ook zich hier aan 
te houden en geen 
peuken meer van 
de galerij te gooi-
en, maar deze met 
het eigen huisafval 
weg te brengen.


