
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 donderdag 14 november 2019 vindt er 
weer een Algemene Ledenvergadering (ALV) 
plaats. Het bestuur wil u, als lid van de VvE, 
erop wijzen hoe belangrijk UW aanwezigheid 
is op deze vergadering. Immers, door eigenaar 
te zijn van een appartement bent u van rechts
wege lid van de VvE en maakt u mede uit wat 
er gemeenschappelijk gedaan moet worden. Op 
de komende ALV worden de meerjaren onder
houdsbegroting, de meerjaren financiële raming 
en de begroting besproken.
Daarnaast wordt de stand van zaken toegelicht 
over de werkzaamheden die door de diverse par
tijen aan ons complex (gaan) worden uitgevoerd. 
Ook wordt er een oproep gedaan voor een nieuw 
bestuurslid. 
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.

Weesfietsen en wrakfietsen
In het recente verleden werden fietsen die er verwaarloosd en achtergela
ten uitzagen door de huismeester in de containerruimte opgeslagen. Die 
fietsen bleven daar dan een jaar staan. Als een fiets binnen dat jaar niet 
werd geclaimd, werd deze afgevoerd. De fietsen die nu meer dan een jaar 
geleden werden opgeslagen, zijn toen bij de gemeente aangemeld. Er is 
tot op heden niemand geweest die om zijn of haar fiets heeft gevraagd bij 
de huismeester, bij het bestuur van de VvE of bij het beheerkantoor. Het 
gevolg is dat de fietsen nu eigendom zijn van de VvE.
Zoals in een eerdere nieuwsbrief al is gemeld zal de huismeester geen 
verwaarloosde fietsen meer in de containerruimte plaatsen. Sinds de 
invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
is het voor de VvE niet meer verantwoord om fietsen te verwijderen. 
Hierdoor zouden die fietsen blijven staan. De gemeente is in het voorjaar 
een fietsenactie gestart. 
De aanpak is als volgt. Per maand wil Handhaving nieuwe weesfietsen 
aanpakken. Eerst krijgen de weesfietsen een label. De eigenaar heeft dan 
21 dagen om de fiets mee te nemen. Als de fiest blijft staan, haalt team 
Handhaving deze weg. Ze slaan deze op in het depot aan de Argonstraat 
45. Hier kunnen bewoners hun fiets terugkrijgen, als ze kunnen laten 

zien dat die van hen is.
De huismeester zal de fietsen naast 
het huismeesterkantoor zetten, zodat 
direct duidelijk is om welke fietsen 
het gaat. Liever hebben we dat het 
niet zover komt en dat fietsen die 
niet worden gebruikt in de berging 
worden gezet.

Antislip vloeren in entrees
In december vorig jaar is in de voor
hal, bij de brievenbussen, vloerbedek
king aangebracht. Dit werd gedaan 
om gladde vloeren te voorkomen. 
Bijkomend voordeel van deze vloer
bedekking, boven stroevere tegels, is 
een behoorlijke reductie van de galm 
in de hal.
Op de laatste Algemene Leden
vergadering bleek dit zo goed te 
bevallen, dat is besloten om ook de 
hal voor de liften en naar de achter
deur van hetzelfde tapijt te voorzien. 
Dit is intussen gerealiseerd. 



Plastic is geen oud papier
Sinds oud papier direct achter de deur van de container
ruimte kan worden achtergelaten is de hal een stuk netter. 
Daarnaast is de hoeveelheid oud papier dat wordt ingeleverd 
flink toegenomen. Tot voor kort werden de twee containers 
om de week geleegd. Tegenwoordig is dat elke week en 
zitten de containers helemaal vol. Dat is goed nieuws, want 
de opbrengst van het oud papier komt ten goede aan de kas 
van de VvE. 
Helaas is er ook slecht nieuws. Er zijn nog steeds mensen 
die denken dat alles wat ze kwijt willen erbij kan. Zo zitten 
er regelmatig pizzadozen tussen. Dat is op zich niet zo erg, 
maar wel als er nog punten pizza in zitten. Ook worden er 
weleens 'gevulde luiers' aangetroffen door de huismeester. 
Of plastic flessen waar wasverzachter in heeft gezeten. En 
dan worden er regelmatig dozen aangetroffen van electri
sche apparaten (TV's, compu
ters, etc.). Daar zit dan het piep
schuim nog in. Dit zijn zaken 
die thuis horen bij het restafval 
en in de Diftar dienen te wor
den afgevoerd.
Elke maandag heeft de huis
meester hier zijn handen vol 
aan. Help mee en zorg dat 
alleen oud papier en karton 
wordt ingezameld.

Nummer 28, november 2019  pagina 2Nieuwsbrief voor eigenaren én huurders

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 
email te ontvangen wordt u verzocht een bericht te 
zenden aan info@babschaaf.nl. U kunt sowieso van dit 
emailadres 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.

Nieuwe huismeester
Zoals u wellicht heeft gemerkt heb
ben we sinds 1 augustus een andere 
huismeester. Armin Slof heeft de 
taken overgenomen van Ronald van 
der Loos, die een nieuwe uitda
ging is aangegaan en een nieuwe 
baan heeft gevonden waarbij hij zijn 
installatiekennis kan toepassen. De 
nieuwe huismeester is op dezelfde 
tijden aanwezig als de vorige. Het 
telefoonnummer is niet gewijzigd 
en blijft 079351 28 54. Als Armin niet op zijn kantoor is, 
staat de telefoon doorgeschakeld naar zijn mobiele nummer. 
Buiten zijn werktijden 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. 
Grof vuil wordt op afspraak opgehaald. Neem hiervoor 
contact op met de huismeester. Hij weet meestal wanneer 
de volgende keer is dat het grof vuil wordt opgehaald. De 
huismeester zorgt er ook voor dat aankondigingen die voor 
iedereen van belang zijn in de vitrines in de hallen komen 
te hangen.


