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Datum:  4 juni 2020 

Plaats:  Nigerdreef 177  

Tijd:   19:00 uur 
 
 
Bijeenkomst #8 
 
 
 

• Opening 
 

Afgelopen twee keer was het overleg kort en in aangepaste vorm ivm Corona. Voorstellen nieuwe 
projectmanager Petri Bosch. 
 

• Signalen uit de flat 
Wanneer start de renovatie? 
Weinig mensen gesproken ivm Corona. 
Moet het energielabel opnieuw opgenomen worden? Hoelang houdbaar? Antwoord: 3 jr. 
Het leeft nog niet, er is nog geen concrete informatie verstrekt. 
Portaal ontvangt weinig mailtjes en telefoontjes. 
Nu alleen berichten over de vuilnisophaal. 
Bewoners plaatsen vuilniszakken bij de stortkokers, technische problemen? 
 
Opmerking: 
Een flyer vanuit beheer in de portieken ophangen over vuilafvoer, niet in de nieuwsbrief. Actie DM 
 

• Input Nieuwsbrief 
geen 
 

• Ophalen kijk/mening MDG op technische zaken 
 
Gasloos 
Wordt positief tegenaan gekeken, maar moet wel een stimulans/incentive tegenover staan. 
Van collectief naar individuele warmte is wenselijk, maar geen leidingwerk door de hele woning. 
Goede/moderne meters zijn gewenst, in combinatie met een app. Eigen verbruik bij bewoners is nog 
onbekend. Toelichting gewenst. Actie DM 
 
Balkon 
Waslijn is gewenst, moet standaard terugbrengen. Duurzame versie wenselijk. De lijn hangt voor 
sommigen te hoog, een drooghekje is voor hen een optie.  
Zonwering is gewenst. Screens zijn gezien aan de Bangkokdreef. Hoe is dit aangeboden? Actie DM 
Het is heel erg warm. Aanbieden (als optie) is een goed idee. 
Veel overlast van duiven. Duivennet aanbieden als optie. Bevestigingsmogelijkheden standaard 
aanbrengen.  
Bewoners willen geen spijlen, liever alles dicht. 
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Badkamer 
Spiegels zijn oud, douche is oud, glad, opstapje/drempel rond douche niet handig, wens om frisse 
tegels. Tegelwerk tot plafond. Last van schimmel, ventilatie werkt onvoldoende. Wordt al jaren niet 
meer gereinigd. Bewoners merken niets van afzuiging.  
Zijn glasplaten en epoxyvloer een optie? Klankbordgroep wil een voorbeeld zien. 
 
Keuken 
Ventilatie is niet goed, ramen beslaan tijdens het koken, ondanks de ventilatie box die er hangt. 
VOC heeft melding afgehandeld met bericht dat er gereinigd moet worden, één keer per jaar, maar 
er is nog nooit iemand voor geweest. Goede ventilatie box is gewenst. Recirculatiekap is bij een 
aantal bewoners in gebruik.  
Standaard indeling nieuwe keuken. 3 kasten, onder en boven. Extra kasten als optie. 
Leidingwerk wegwerken. 
Tegelwerk hoger. 
Nieuwsgierig naar materialisatie wanden (spatschermen o.i.d.). 
Verlengd aanrechtblad als optie. 
Kraan op het blad gewenst. 
 
Bewoner gaat ventilatie controleren met papier en dit zo nodig doorgeven aan Portaal. Actie 
bewoner/DM 
 
Vensterbanken 
Sommige oude vensterbanken nog opgeslagen in de berging. 
Sommige woonkamers hebben helemaal geen vensterbank. 
Lange vensterbank in de woonkamer is wel gewenst. 
Soms zit er een vensterbank in de keuken. 
Korte vensterbank in de slaapkamer is gewenst, lange als optie. 
Vensterbank in de woonkamer bij de balkondeur afronden. 
 
Algemene ruimten 
Beheerderskantoor: 
Verwijderen, het is in die portiek nu heel donker. 
Portiek is veelal plek voor hangjongeren, winkelwagens en rommel. 
 
Achteruitgang: 
Kan handig zijn voor degenen die achter parkeren. Voor is te weinig parkeerruimte. Als bewoners 
hun auto achter parkeren, hebben anderen geen reden om daar rond te hangen. 
Als er een deur zou zijn, dan wordt de algemene ruimte een looproute, dus vrij van obstakels. 
 
Schotelantennes; verbieden aan de gevel, ontmoedigen, digitaal is een goede optie. 
 
Verlichting;  
Goede verlichting gewenst in de portieken bij de voordeuren. Meer verlichting in het trappenhuis 
i.v.m. hangjongeren. 
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Rondvraag: 
Bewoner denkt na over een veegactie. Plandelen? Mogelijk contact zoeken met de Gemeente. 
Contact leggen met het Buurthuis. Danny geeft aan dat er een hoop betrokken partijen zijn vanuit 
Sociaal Renoveren. 23 september NL Schoon. Actie; DM en EB 
Problemen met bewoners uit het eerste portiek. Er wordt heel veel vuil op straat gedumpt. Er wordt 
veel gemeld, maar er wordt niks aan gedaan. Dit geldt ook voor hangjongeren. Wordt vaak gemeld, 
maar niks aan gedaan. 
Het is van belang dat de basis op orde is. 
Schade aan plafond kan gemeld worden. 
Sommige bewoners hebben geen nieuwe “slimme meter”. Deze zijn niet geplaatst i.v.m. 
aanwezigheid van asbest. 
 
Volgend overleg 2 juli Nigerdreef 177 19:00 uur 
 
 
 


