
Beste leden van de bewonerscommissie Hof van 
pampus 125-271, 

 

U zult zich wel afvragen: waarom duurt het zo lang voor 
we iets horen? 

Welnu: uiteraard speelt Corona een grote rol, 
waardoor het samenstellen van het bestuur langer in 
beslag nam, dan we hadden gewild. We moeten nl ook 
officieel geregistreerd staan bij de KvK en ook het 
regelen van bankzaken nam meer tijd in beslag. 

Maar: inmiddels is het zover en is dat allemaal gelukkig 
geregeld. Ons KvK nr. is 777 53 224 tnv 
Bewonerscommissie Hof van Pampus 125-271. 

Het bestuur bestaat uit: 

Eduard Austermann, voorzitter 

Mattie Somers, vice voorzitter, 

Piet Reus, 1e penningmeester 

Leo Pieterson, 2e penningmeester 

Karin Fioraliso, 1e secretaris  

Petra Frich, 2e secretaris 

Hans van Laar, notulist 

Dieneke Kuipers, 1e werkgroep, 



Anke Wegman, werkgroep deelnemer 

Nico Graaff, werkgroep deelnemer 

Voorlopig hebben we een vergaderschema van 1x in de 
2 maanden, mocht het vaker nodig zijn, zullen we 
uiteraard eerder bijeenkomen. Eerstvolgende 
vergadering staat gepland voor 7 okt 2020 

We hadden graag op korte termijn een 
kennismakingsbijeenkomst georganiseerd, maar dit is 
vooralsnog door de coronamaatregelen niet 
verantwoord en realiseerbaar voor zo’n grote groep. 

We hebben op dit moment nl al 48 leden, dat is 2/3e 
van de woningen! 

Inmiddels hebben we ook een secretariaatsmailbox 
waar u uw vragen, problemen en suggesties kwijt kunt. 
Het emailadres is: 
secretariaat.hvp.125.271@gmail.com. 

Liever niet meer naar de voorzitter mailen, bellen of 
appen, tenzij er werkelijk spoed is natuurlijk. 

Daar hebben we dan weer de what’s app groep voor. 
De what’s app groep is ook niet bedoeld als 
“chatgroep”. Als iemand iets vraagt en het is voor jou 
niet van toepassing, dan bij voorkeur niet reageren. Het 
maakt de groep wel zo overzichtelijk voor als er een 



keer wel iets aan de hand is. Officieel is ie opgericht als 
buurtpreventie app. 

Dan: waar is het bestuur dan nu al zoal mee bezig?  

-Er is contact met Rebo over een te bouwen 
overdekte/afgesloten fietsenstalling, op het 
bezoekers parkeerterrein. ( fietsen staan nu werkelijk 
overal, dat is niet echt wenselijk en iedereen wordt 
verzocht zoveel mogelijk of in de box of bij het 
huidige fietsenrek de fiets te stallen, i.p.v. tussen de 
auto’s onder het afdakje. We willen e.e.a. graag 
leefbaar houden voor iedereen en beschadigingen 
aan auto’s, fietsen en brommers voorkomen). 

- Uiteraard zijn we voor de bewoners waar dat van 
toepassing is, ook nog steeds met de balkon 
beglazing bezig, vooralsnog een item van “lange 
adem”. Maar: we geven niet op… 

- Tuinonderhoud; onze “aangelegde” tuin ziet er niet 
uit, we willen kijken of daar verbetering in kan 
worden aangebracht en dat het onkruid (sneller) 
wordt verwijderd op paden en parkeerplaatsen. 

- Spinnenoverlast: wie is er verantwoordelijk voor het 
schoonhouden van de galerij? 

- Glazenwasser: bij een aantal bewoners worden de 
ramen niet gelapt, omdat de machine/glazenwasser 



er simpelweg niet bij kan. Graag vernemen we welke 
woningen dit betreft. 

- We onderzoeken of we een website kunnen maken 
om relevante informatie daar te plaatsen. 

Verder zal op korte termijn Rebo worden uitgenodigd 
om problemen te bespreken. De voorzitter heeft al 
een vast contactpersoon. Ook Zon zal een keer 
worden uitgenodigd om duidelijk uitleg te geven over 
de warmtepomp en de nota’s. 

Samen staan we sterk, niet alleen tegen Corona! 

 

Namens het bestuur 

1e secretaris, Karin Fioraliso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


