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Hoogkade Nieuws nieuwe stijl
Nu Bert op het punt staat te vertrekken uit Hoogkade neem ik - Cindy Castricum zijn taak als chef nieuwsbrief/website over. Ik grijp direct de gelegenheid aan de
nieuwsbrief in een nieuw jasje te steken (de website volgt binnenkort). De
Technische Commissie vormt de belangrijkste informatiebron, maar ik ontvang graag
tips over hetgeen in en rond Hoogkade gebeurt, zodat ik dit in de nieuwsbrief kan
opnemen. Stuur vooral een fotootje mee! Het e-mailadres is
hoogkade020@gmail.com.
Kent u buren die de nieuwsbrief nog niet ontvangen, breng ze vooral van het
bestaan ervan op de hoogte. Met de forward-knop (helemaal onderaan) kunt u deze
nieuwsbrief doorsturen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan
via hoogkade020@gmail.com.
Bedankt Bert
Bert, via deze weg willen bestuur, Technische Commissie en bewoners van
Hoogkade je van harte danken voor je tomeloze inzet de afgelopen jaren.
PRIJSVRAAG!
Wie maakt de mooiste foto van ons gebouw? Stuur vóór 1 september 2015 een foto
in. De mooiste foto - in de jury zitten Hans Apon, Claas Oosterbaan en Cindy
Castricum - komt voortaan bovenaan de nieuwsbrief te staan én straks op de nieuwe
website!

Huismeester
Na het vertrek van Bert bestaat de TC uit Bas van Werkhoven, Jaap Oosterman,
http://us10.campaign-archive2.com/?u=8b6e0ddbe16e66663bc5484b8&id=1a8f36298e&e=65d03fc9df
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Craig De Vore en Niko Blokker. Bert was binnen de TC het aanspreekpunt voor
bewoners en stond altijd voor iedereen klaar. Alle werkzaamheden die hij de
afgelopen jaren heeft verricht kunnen onmogelijk worden overgenomen door de TC.
Het bestuur heeft daarom in overleg met de TC besloten op zoek te gaan naar een
huismeester die een aantal taken van Bert kan overnemen. Thans voert het bestuur
afrondende gesprekken met een huismeester. Hij zal o.a. beschikbaar zijn voor de
bewoners bij technische problemen, simpele noodreparaties uitvoeren en externen
toegang verschaffen tot de gemeenschappelijke ruimten. Voorlopig wordt gedacht
aan een aantal uur per week. Tijdens de ALV-vergadering medio oktober zal worden
besloten of en hoe we verder gaan met deze huismeester.

VvE-vergadering
Woensdag 28 mei heeft in KHL de VvE-vergadering plaatsgevonden. Omdat de
opkomst te laag was voor het quorum, is maandag 6 juli de stemvergadering
gehouden in de hal van trappenhuis 2. De opkomst was groot; ongeveer 80 procent
van de stemgerechtigden heeft - onder bepaalde voorwaarden - voor het plaatsen
van zonnepanelen op het dak gestemd. Wordt vervolgd. Een verslag van de
vergadering ontvangt u binnenkort. De volgende VvE-vergadering vindt plaats in
oktober.

Speedgate
De afgelopen maanden is er behoorlijk wat gedoe geweest met de speedgate. Begin
mei bleef de poort half open staan. De oorzaak was een veiligheidsrubber die door
veroudering ingedrukt bleef. Nadat deze vervangen was, bleek er een nieuwe storing
te zijn: de gate ging niet open bij het uitrijden. De Programmable Logic Controller
(PLC) waar de uitrijlus op is aangesloten, bleek defect. Er moest een nieuwe PLC
worden ingebouwd. Toen dat eenmaal was gebeurd, werkte de speeddate weer als
een zonnetje. Totdat het in juni veelvuldig regende en de speeddate weer niet open
ging. Uiteindelijk is de echte fout gevonden: een blote stroomdraad in een rubber
veroorzaakte bij regen kortsluiting. De draad is vernieuwd en we verwachten dat het
probleem is verholpen.
Handmatig openen
Mocht u toch hinder ondervinden bij het in- of uitrijden dan is de speedgate ook
handmatig te openen met een slinger die de TC bij de gate heeft geplaatst (links van
de uitgang). De slinger kan met de huissleutel vrij worden gemaakt.
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Vervangen armaturen
De firma LEDSgoGREENER heeft de
armaturen in de garage vervangen
door LED-buizen. In totaal zijn 158
buizen vervangen. Op vijf plekken was
het niet mogelijk, doordat de auto's niet
konden worden verplaatst. De mensen
van LEDSgoGREENER hebben prima
werk geleverd.

Warmtewisselaars
Jessie van der Linden van DeLairesse onderhandelt namens ons met Nuon om
preventief de warmtewisselaars in de woningen te vervangen. U hoort hier
binnenkort meer over.

Dakwerkzaamheden
Op 23 juni hebben twee monteurs van Dakbehoud Nederland werkzaamheden op
ons dak uitgevoerd. Alle achttien ontluchtingspijpjes met hoedjes zijn vervangen
door dubbelwandige pijpjes plus hoedjes. Om de pijpjes is een stuk bitumen gebrand
zodat er geen water langs naar beneden kan stromen. Op de linkerfoto de oude
pijpjes, rechts de nieuwe.

Ook is de standleiding van trappenhuis 1 grondig aangepakt, laten we hopen dat er
geen overlast meer is. In dezelfde week zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd bij
de trap naar beneden op het voorplein.

Glasvezel/Ziggo
De TC gebruikt de ruimte waar ook de kasten met glasvezelaansluitingen en de
http://us10.campaign-archive2.com/?u=8b6e0ddbe16e66663bc5484b8&id=1a8f36298e&e=65d03fc9df
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coax-aansluitingen van Ziggo zijn. De TC heeft op de deur een bordje gemaakt
waarop de telefoonnummer staan waar de monteurs de sleutel van de ruimte
kunnen halen.

Gevellift
De gevellift is door het liftbeveiligingsinstituut afgekeurd; de bodem is onbetrouwbaar
en moet vernieuwd worden. Deze werkzaamheden staan gepland voor vrijdag 17
juli. Dezelfde dag zal de lift opnieuw gekeurd worden. Pas daarna kunnen de ramen
weer gewassen worden.

Ongenode gasten in de garage
Vrijdag 26 juni kort na zes uur 's middags is een aantal mannen in de parkeergarage
gesignaleerd met grote belangstelling voor auto's en het toegangshek. De politie is
op de hoogte gesteld en de TC zal regelmatig de camerabeelden bekijken.
Wijkagent Desiree Geritz erkent dat het rommelig is rond onze garage. Dat is
overigens niet alleen bij ons het geval. 'Ook elders op de eilanden en in Amsterdam
zijn (particuliere) parkeergarages een zorg als het gaat om criminaliteit,' aldus de
wijkagent. Haar advies: schroom niet om bij spoed te bellen met 112.

Weesfietsen
De TC heeft twaalf weesfietsen van het voorplein verwijderd. Ook zijn door Jaap de
gootjes op het plein vrijgemaakt van peuken en ander afval.

Toegang westterras
Vanwege overlast is vorig jaar besloten een ander slot op de toegangsduur tot het
westterras te plaatsen. Onlangs is het oude slot gemonteerd, zodat alle bewoners
weer met hun huissleutel toegang hebben.
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Uitnodiging voor de Sailborrel op 20 augustus
Van 19 t/m 23 augustus is Sail 2015 en de Bogortuin vormt ook dit keer het
bruisende middelpunt van het grootscheepse event. De feestcommissie Sail
2015 - bestaande uit Claas, Peter, Hans en Koen - nodigt alle bewoners van
Hoogkade uit voor een Sailborrel op ons eigen terras. Donderdag 20 augustus
vanaf 17.30 uur staan de drankjes klaar. Het duurt tot een uurtje of acht. Ook
opa's, oma's en kinderen zijn van harte welkom!

Bericht van de buren
Wilt u iets kwijt over de buurt of het pand wat niet zozeer technisch van aard is,
maar wel relevant - of gewoon leuk - voor de Hoogkade-bewoners? Stuur dan
een e-mail en wie weet wordt uw bericht of foto volgende keer opgenomen in
Hoogkade Nieuws.

U heeft ze vast al zien staan, de welkomstborden met gedragsregels.
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Vanwege het warme
weer was het begin
deze maand gezellig
druk in de Bogortuin.
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PLONS!

Volg @Hoogkade
ook op Twitter!

In de mailbox!
Beste Bas, Bert en Craig,
Wat is het anti-merelnet weer
fraai gespannen, dank voor de
goede zorg!
Met hartelijke groet, Joke
Ook ergens tevreden over?
hoogkade020@gmail.com

Wist u dat we sinds kort
een Facebook-pagina
hebben? Een initiatief
van Hoogkadebewoner
Marja. Hier kunt u
mooie foto's van het
uitzicht posten of
andere berichtjes over
de buurt.

Het laatste woord is aan...
Op 10 augustus krijgen wij ons
huisje in Velp en direct na de Sail
verhuizen we uit Amsterdam.
Met veel bewoners hadden we
fijne contacten, het is duidelijk:
we zullen jullie missen. Maar we
hebben er zin in om een nieuwe
start te maken. Bedankt allemaal
en het gaat jullie goed.
Groeten van Sonja en Bert Leene

http://us10.campaign-archive2.com/?u=8b6e0ddbe16e66663bc5484b8&id=1a8f36298e&e=65d03fc9df

Pagina 6 van 7

Hoogkade Nieuws #79

15-07-15 21:59

Website

Tweet

E-mail

Twitter

Share

Facebook

Forward

De volgende nieuwsbrief komt uit in september.
unsubscribe from this list
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