
                                     
                         Nieuwsbrief  Najaar 2014. 
!
       
        Foto's aanbieden planten Pieter Maritzstraat, schoonmaken parkeerplaatsen 
        van Duivenvoordelaan  en herstraten Hof van Eden.   

!

     ! ! !  !!
Na een prachtige zomer en een kleurrijke herfst staat de winter weer voor de deur. 
Volgens de een wordt het een winter met een Elfstedentocht, een ander spreekt dit weer 
tegen en voorspelt een zachte winter. We zien het wel. Toch een kleine waarschuwing. 
Mocht het heel koud worden let op uw verwarming en schroom niet om bij sneeuw uw 
oudere buren te helpen met hun straatje. !
Regelmatig horen wij huurders zeggen op onze vraag of zij al lid zijn van Rozenstein, 
dat zij wel lid zijn van de ledenvereniging van de St. Willibrordus.  
Graag wijzen wij U er op dat Rozenstein niet hetzelfde is als de Ledenvereniging van  
St. Willibrordus.  
Wij zijn een huurderbelangenvereniging en dus belangenbehartigers van de huurders.  
Voor € 5,00 per jaar bent U lid. 1 x per jaar houden wij onze Algemene Ledenvergadering 
en 2 tot 3 x per jaar geven wij een nieuwsbrief uit. 
In diverse wijken zijn er namens ons ook bewonerscommissies.  
Bijgaand doen wij U onze doelstellingen toekomen. !
Eind mei heeft het bestuur, in de stromende regen, planten uitgereikt aan de nieuwe 
bewoners van de Pieter Maritzstraat. De reacties waren hartverwarmend. 
Sommige mensen namen het voor hun buren, die niet thuis waren in ontvangst.  
Zij hadden al kennis gemaakt met elkaar. !
Op verzoek van bewoners van de flats op de van Duivenvoordelaan hebben wij contact 
opgenomen met de Gemeente over de afwatering en bladenoverlast op de 
parkeerplaatsen. 
Dit is snel en goed door de Gemeente opgepakt en afgehandeld zoals u ziet  op de foto. 
Schoon en glimmend. 
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Ditzelfde hebben wij gedaan met de klachten over de bestrating in het Hof van Eden en 
Weteringpark. Ook deze zijn goed afgehandeld door de Gemeente. !!!!
Af en toe stormt het bij ons op kantoor. De naheffingen servicekosten op de 3e flat aan 
de van Duivenvoordelaan heeft veel boze reacties opgeleverd. 
Wij hebben diverse gesprekken gehad met de St. Willibrordus en sommige huurders. 
De hoge naheffing is verklaarbaar en dat  is ook uitgelegd aan de bewoners. 
Met diverse mensen is een betalingsregeling getroffen.  !
De communicatie had o.i. wel iets beter gekund. Met de komst van de warmtemeters zijn 
mensen zelf verantwoordelijk voor hun energieverbruik. Ook hiervan zijn de bewoners 
op de hoogte gesteld. U heeft hierover informatie ontvangen zodat u zelf uw verbruik 
kunt controleren.  !
Op 26 november is de Belanghouders-bijeenkomst geweest van de Willibrordus en is 
het Beleidsplan 2015-2019 toegelicht en uitgereikt aan alle deelnemers.  
Wij als Rozenstein mochten het eerste exemplaar ontvangen. Hierbij de reactie van onze 
voorzitter. !
Mocht U het op prijs stellen onze correspondentie per email te willen ontvangen, laat 
het ons dan weten. 
Ons email adres is rozenstein@hetnet.nl   !!
Dan rest ons nog u goede feestdagen te wensen en een rustige oudejaarsviering en een 
gezond en gelukkig 2015. !
Het bestuur van HBV Rozenstein. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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