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Hoogkade Nieuws
VvE-vergadering
Dinsdag 27 oktober vond de Algemene Ledenvergadering plaats in KHL. De notulen
staan inmiddels op de website van Newomij. Omdat er slechts 304 stemmen
aanwezig waren (van in totaal 1450), is op maandag 30 november de tweede
vergadering waar over de diverse voorstellen zal worden gestemd.
Tweede VvE-vergadering
Datum: maandag 30 november 2015
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: entreehal van ingang 2 (huisnummers 67 t/m 93)
De agenda staat op de website van Newomij

Huismeester Bob Semeijn stelt zich voor
Ik ben in 1943 geboren in Beverwijk, maar al na drie
maanden voor de eerste keer verhuisd naar Rotterdam.
Daarna volgden de woonplaatsen: Amsterdam, Dordrecht,
Den Haag, Leiden, Groningen, Utrecht, Gent (België),
Noordwijk en nu sinds 2005 achter elkaar op drie
verschillende adressen in Amsterdam.
Ik heb een groot aantal jaar in hotels gewerkt in
managementposities. Ik heb mij voorbereid op mijn werk
als huismeester o.a. door bouwen en verbouwen van
hotels, eigen huizen, appartementen en als voorzitter van
een kleine VvE, die ook tijd had voor het regelen van het onderhoud. Bovendien: ik
ben altijd een enthousiast doe-het-zelver geweest.

Sinds 2 september 2015 ben ik uw parttime huismeester. Dat betekent dat ik moet
zorgen voor het op orde houden en goed laten functioneren van de
gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen. E.e.a. in opdracht van het bestuur
van de VvE en in overleg met bijvoorbeeld de Technische Commissie.
Normaal gesproken ben ik op dinsdag en vrijdag van 12.00 tot 15.00 uur
aanwezig. Storingen en noodzakelijke reparaties kunt melden via telefoon of email. Ik zal niet altijd direct kunnen antwoorden, maar ik probeer in elk geval
dezelfde dag te reageren.

U kunt contact opnemen met de huismeester voor zaken in de openbare ruimten en
aan het gebouw. Voor privézaken ('achter de voordeur') bent u zelf verantwoordelijk.
Bob kan wel helpen bij het zoeken naar de oorzaak van een lekkage in uw woning,
maar u dient zelf zorg te dragen voor het verhelpen ervan.
Voor een storing met de lift, een verstopping van de riolering of glasschade kunt u
direct contact opnemen met de bedrijven waar de VvE afspraken mee heeft
gemaakt. Alle relevante telefoonnummers staan op de website.
Huismeester Bob Semeijn
06 51327232
b.semeijn@upcmail.nl

Is bij u de warmtewisselaar al vervangen?
Het bestuur wil graag weten in welke
appartementen NUON de afgelopen tijd
de warmtewisselaar heeft vervangen.
Zoals u weet, heeft het bestuur aan
Jessie van der Linden gevraagd om
NUON alle warmtewisselaars te laten
vervangen. Zij zijn op dit moment aan
het eind van hun levensduur. Daardoor
vormen zij een groot risico op lekkages
met alle gevolgen van waterschade in
eigen woning en bij de buren.
Indien de wisselaar bij u is vervangen,
wilt u dit dan doorgeven aan de
huismeester door een e-mail te sturen
aan b.semeijn@upcmail.nl.

Herhaalde oproep: trappenhuizen vrijmaken!
In de laatste vergadering is naar voren gebracht dat het bestuur actiever gaat
handhaven op de veiligheid in gangen, trappenhuizen en garages. Wij verzoeken
nogmaals iedereen met klem om de gangen en trappenhuizen vrij te maken van
kasten, dozen fietsen en wat dies meer zij, zodat we een vrije vluchtroute kunnen
waarborgen voor alle bewoners en elke situatie. Overal waar onze huismeester Bob
Semeijn binnenkort nog voorwerpen aantreft die daar niet horen, zullen de bewoners
worden aangeschreven en gesommeerd om alles alsnog te verwijderen. Daarna
worden boetes opgelegd, zoals dat in het huishoudelijk reglement is omschreven.
Motoren en scooters
Tevens verzoeken wij ook om alle motoren en scooters waarvoor geen parkeerplaats
is verworven uit de garages te verwijderen. Deze voertuigen belemmeren de vrije
toegang tot de brandhaspels en maken gebruik van algemene voorzieningen
waarvoor niet is betaald.

Kozijnen conserveren
Op dit moment worden de aluminium
kozijnen door Klaver Drie behandeld.
Dit kan spetters op de ramen tot gevolg
hebben. Volgende maand worden deze
weer gewassen. We zullen u via een

apart verzonden bericht laten weten
wanneer de glazenwasser langs komt,
zodat u ervoor kunt zorgen dat de
ramen gesloten zijn.
Zoals tijdens de ALV is gemeld, vallen
de kosten voor het conserveren van de
kozijnen aanmerkelijk lager uit dan
begroot (zie notulen).

Rode lampje wordt vervangen
Het rode lampje in de garage (bij het uitrijden van het eerste niveau) is al even
kapot. De huismeester laat weten dat deze binnenkort zal worden vervangen.

Voorterras en pad zijn weer schoon!

Afgelopen maand heeft Jaap Oosterman ervoor gezorgd dat het voorterras (met de

fietsen) en het pad langs Hoogkade weer zijn schoongemaakt. Het ziet er prachtig
uit. Bedankt Jaap!
(foto rechts: Catharina de Haas)

Neem eens een kijkje op www.hoogkade.nl

Op www.hoogkade.nl staan belangrijke telefoonnummers voor bewoners, foto's en
een archief van (bijna) alle nieuwsbrieven. Nieuw is de mededelingenpagina voor
berichten die u kwijt wilt aan uw medebewoners (en die niet kunnen wachten tot de
volgende - tweemaandelijkse - nieuwsbrief). Heeft u ideeën voor de website, mail ze
naar hoogkade020@gmail.com.

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.

Pop-up kunst
Kunstenaar Rob Noy
legde 27 september dit
beeld met lamellen in
de Bogortuin. Lees hier
wat hij daarmee
bedoelt. Catharina de
Haas maakte foto's, die
op onze website staan.

Mooie avond
Op 25 oktober 2015
hadden we weer
prachtig uitzicht.

Volg Hoogkade
ook op Twitter en
Facebook!

In de mailbox!
Hoogkadebewoners Wouter en
Edith, die in de vorige
nieuwsbrief nog een oproepje
deden voor woningruil, hebben
hun appartement 'onder
voorbehoud' verkocht. Ze hebben
om de hoek een nieuwe woning
gevonden, in Venetiëhof.
Heeft u ook iets te melden?
hoogkade020@gmail.com

Uit de oude doos
Niet iedereen was in
1999 even blij met de
komst van Hoogkade.
Lees dit artikel maar.

Stuur 'm door
Kent u bewoners die de
nieuwsbrief nog niet ontvangen?
Stuur deze dan door via de
Forward-knop helemaal
onderaan. Zij kunnen zich
opgeven voor de nieuwsbrief
via hoogkade020@gmail.com.
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De volgende nieuwsbrief komt uit in januari 2016.
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