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BESTE BEWONER,
Zoals je inmiddels weet zijn wij druk bezig met de voorbereidingen van het
groot-onderhoud dat hoogstwaarschijnlijk vanaf het najaar plaats gaat
vinden in jouw wooncomplex. Met deze nieuwsbrief, die we iedere drie
maanden sturen, houden we je op de hoogte.
BRANDVEILIGHEID
Zoals je misschien gemerkt hebt, staan Bert en Pieter met regelmaat voor de deur
om een brandveiligheidsronde te doen. Het is voor DUWO-prioriteit om voor jou
een zo veilig mogelijke woonsituatie te creëren.
De vele draden (snoeren, stekkerdozen en dergelijke) die nu kriskras over de
verdieping lopen, vormen een brandonveilige situatie! DUWO wil hier samen met
alle bewoners goed naar kijken. Mede met het oog op de aangekondigde
onderhoudsingreep - want dan moeten alle draden weg zijn - willen Bert en Pieter
tijdens de volgende ronde graag met jullie alle niet gebruikte bedrading uit de
gemeenschappelijke ruimte verwijderen.
MEEPRATEN OVER HET ONDERHOUD
Binnenkort volgt er een officiële uitnodiging voor alle bewoners om je te informeren
over de werkzaamheden en de planning. Hier kun je al je vragen stellen en ook je
ideeën met ons delen. Wellicht raak je geïnspireerd om met ons verder te denken
via de Bewonerscommissie.
Tot nu toe is het niet gelukt om een bewonerscommissie op te richten. Dat is
jammer, want tijdens de bezoekrondes merken Bert en Pieter dat er heel veel
goede ideeën van bewoners zijn voor wat betreft de ingreep en de
werkzaamheden. Daarom roepen we je nogmaals op om je aan te melden. Het
gaat echt om belangrijke zaken die betrekking hebben op jullie woongenot, zoals
de uitvoering van het werk met zo min mogelijk overlast voor alle bewoners, maar
ook over verbeteringen zoals bijvoorbeeld de terreininrichting. Meld je dus aan via
een contactformulier op de website. Als lid van de bewonerscommissie wordt er
van je verwacht dat je eens per half jaar met DUWO vergadert. Het thema van de
eerste vergadering betreft het groot-onderhoud.
ALLE INFORMATIE OP DE WEBSITE
DUWO heeft speciaal voor het groot-onderhoud een weblink aangemaakt waar je
de gestuurde nieuwsbrieven en de meest gestelde vragen kunnen terugvinden:
https://www.duwo.nl/groot-onderhoud-krakeelhof/

