Nieuwsbrief
Zuiderterras/Carnissesingel
Huis-aan-huisblad voor alle bewoners
Eigenaar P-garage zoekt nieuwe huurder
Bewoners die een parkeerplaats
of -box huren hebben verbaasd
gereageerd op de aangetekende brief die zij onlangs ontvingen van advocatenkantoor
Schaap & Partners. Hierin staat
dat de huurovereenkomst tussen de failliet verklaarde Pijzelaar BV en eigenaar van de parkeergarage NSI Winkels BV is
opgezegd. In de brief stelt cu-

rator mr. M.H. Janssen dat 'de
boedel’ (afhandeling van het
faillissement) de huurovereenkomst niet kan voortzetten en
dat het pand uiterlijk op 1 november leeg moet worden opgeleverd.
Het VvE-bestuur is direct in
contact getreden met NSI om
opheldering te vragen.
Lees verder op pagina 2

Nieuwe website met link naar
informatiesysteem voor VvE-leden
De VvE Zuiderterras c.a. heeft
een nieuwe website. Hierop is
informatie te vinden over het
appartementencomplex, voorzieningen in de omgeving, en de
woningen die te koop staan. Onder 'Voor bewoners' staan telefoonnummers voor meldingen
en een link naar het besloten
informatiesysteem Twinq.
Door in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen
VvE-leden toegang tot Twinq, met algemene informatie over het
bestuur, het administratief en financieel beheer, en het beheer
van het gebouw. In de beveiligde omgeving van Twinq is voor elke eigenaar ook een eigen pagina ingericht. Daarop zijn
(uitsluitend door de eigenaar zelf) persoonlijke gegevens te raadplegen, zoals de opbouw van de VvE-bijdrage, eventuele reparatieverzoeken en het aandeel in het Reservefonds.
Als het goed is heeft elke eigenaar bij de aankoop van het appartement en de inschrijving bij de VvE een gebruikersnaam en
wachtwoord ontvangen voor Twinq. Bent u niet bekend met uw
gebruikersnaam en wachtwoord, vraag deze dan op bij het secretariaat: info@zuiderterras.com
De domeinnaam van onze website is www.zuiderterras.com
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Sociale veiligheid,
maak er een punt van!
Over sociale veiligheid is al zoveel geschreven dat er grote
boekenkasten mee te vullen
zijn. Ik heb dus niet de illusie
dat ik u een compleet beeld
kan geven van hoe u, sociaal
gezien, veilig kunt wonen. Dat
zal van bewoner tot bewoner
verschillen, want het maakt
veel uit of u bijvoorbeeld op de
begane grond woont of op de
bovenste verdieping.
Veilig wonen is nooit volledig
te garanderen, maar gezamenlijk kunnen wij er veel aan
doen om het maximale te bereiken. Heeft u ideeën, kritiek,
suggesties of goede voorbeelden van andere Verenigingen
van Eigenaren? Maak ze kenbaar aan het bestuur! Zo kunnen wij elkaar helpen om zo
veilig mogelijk in ons complex
te kunnen wonen.
Klaas Hoogerwerf
Voorzitter VvE Zuiderterras

VvE-telefoon:
06 - 57 54 88 68
maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur
Op andere tijden uitsluitend
voor noodgevallen
(storingen en gebreken).

Bewonersparkeerplaatsen blijven
Vervolg van voorpagina
In een gesprek op 19 september is ons toegezegd dat naarstig wordt gezocht naar een
nieuwe huurder/exploitant van
Parkeergarage Zuiderterras en
dat hierover half oktober meer
duidelijkheid wordt verwacht.
NSI (eigenaar) zal de nieuwe
huurder/exploitant informeren
dat er 135 plaatsen aan bewoners beschikbaar moeten worden gesteld - zoals rechtsgeldig is overeengekomen. Over
de huurtarieven kan de eigenaar geen garanties afdwingen.
Onze verwachting is dat er
niet veel zal veranderen en
dat bewoners die nu een parkeerplaats of -box huren van
Derdenbeheer/Parkeergarage
Zuiderterras een nieuw contract krijgen aangeboden van
de nieuwe huurder/exploitant.
Wij adviseren u het abonnementsgeld voor september
(voor zover nog niet betaald)
en oktober te reserveren en
nog niet te storten op de boedelrekening van de curator,
zoals de brief aangeeft.

Als gevolg van het faillissement
worden reparaties niet meer
uitgevoerd, wat onder meer tot
gevolg had en heeft dat een
toegangsdeur voor de oprit
naar het bovenste parkeerdek
(bewonersetage) bij een defect
aan de andere deur langdurig
open moet blijven staan. Het
bestuur houdt de situatie
nauwlettend in de gaten en
houdt in deze periode extra
toezicht in en rond de garage.
Zodra wij meer bijzonderheden
kunnen melden, hangen wij
een brief op in de lift van gebouw D en op de entreedeur
van de parkeergarage. Voor
vragen kunt u bellen of mailen
met onze secretaris Aart Bonninga, tel. 010-4802256,
info@zuiderterras.com

Verhuur bij langdurige leegstand trekt criminelen aan
Veel huiseigenaren zijn door de economische crisis min of meer
gedwongen om hun te koop staande woning te verhuren. Makelaars en verhuurbemiddelaars storten zich inmiddels bij bosjes op
deze groeimarkt.
Maar het enorme aanbod van huurwoningen trekt ook allerlei criminelen aan. Doorgaans doen zij zich voor als nette en betrouwbare huurders, maar ze hebben snode plannen. Zo willen ze, eenmaal binnengekomen, de woning nog wel eens verbouwen tot een
wietkwekerij. Als de politie vervolgens de illegale praktijk heeft
opgerold, blijkt pas hoe groot de schade aan het pand is. De criminelen zijn dan vaak gevlogen, terwijl de eigenaar achterblijft,
met niet alleen een flinke kater maar ook hoge onkosten voor de
herinrichting van het huis.
Wij als bestuur zijn zeer alert hierop. Mede door de goede verstandhouding met de politie Zuidplein houden wij ons complex
goed in de gaten.

Bestuur onderzoekt
mogelijkheden voor
afvalscheiding
Ons huishoudelijk afval wordt
verbrand in de afvalenergiecentrales. Alles wat we nogmaals
kunnen gebruiken, hoeft niet de
vlammen in. Hergebruik is beter
voor het milieu en het bespaart
kosten als we materialen zoals
glas en papier recyclen en opnieuw gebruiken.
Als VvE-bestuur willen we kijken
of we in ons complex het afval
zoveel mogelijk kunnen scheiden. Bij de gemeente (ROTEB)
gaan wij informeren wat de mogelijkheden zijn om glas- en papiercontainers te plaatsen.

Afvoer grofvuil
Wij als bestuur en medebewoners hebben uw medewerking
nodig. We verzoeken u dringend
de containerruimten in Flat B en
D schoon te houden. Heeft u
afval dat niet in de container
mag of past, neem dan contact
op met Anton Muller via telefoon
06-12365778. Met hem kunt u
een afspraak maken om het
grofvuil op te laten halen en af
te laten voeren naar het een
milieupark.
Een kleine moeite, toch?!

Vluchtwegen niet vrij?
Bewoner betaalt rekening!
De gemeente en de brandweer
controleren regelmatig onze gemeenschappelijke ruimten. Ze
letten vooral op de vluchtwegen. Die moeten vrij zijn
(deuren niet op slot en geen obstakels in de hal). De VvE kan
na een aanmaning beboet worden en zal de boete plus de kosten voor het herstellen verhalen
op de huurder/eigenaar.

Wekelijkse koffiemorgen op dinsdag
Alleen maar binnen zitten is niet het doel van het leven. Daarom
starten wij met ingang van dinsdag 1 oktober met een wekelijkse koffieochtend van 10.00 tot 11.30 uur in de Arie Smitzaal
(ingang in de corridor naar het winkelcentrum). Alle bewoners
zijn welkom om gezellig met elkaar te praten, gedachten uit te
wisselen, enz. Schroom niet en kom bij ons op de koffie! Indien u
slecht ter been bent, kunt u met de stoeltjeslift naar boven en
uiteraard ook naar beneden.

Het verso sleutelsysteem...

...hoe een goed
voorbereide invoering
toch tegen kan vallen
Bij de aanschaf van het huidige
sleutelsysteem (van Verso) heeft
het toenmalige bestuur van de
VvE zich goed voor laten lichten
en ook het oor te luisteren gelegd bij gebruikers. Geen vuiltje
aan de lucht; middels de firma
Safe (gecertificeerd) werd het
systeem geïnstalleerd en alles
leek in orde.
Tijdens de afgelopen decembermaand was het heel gezellig op de
bijeenkomsten voor bewoners. Voortaan op dinsdagochtend ook?

Hogere kosten door gestegen assurantiebelasting
In onze begroting voor 2013 en volgende jaren moeten wij een
aanzienlijk hoger bedrag opnemen voor verzekeringen. Dat
komt doordat de assurantiebelasting begin dit jaar is verhoogd
van 9.7% naar 21%. De verzekeraar moet deze 21% over de
verzekeringspremies aan de fiscus afdragen en berekent de assurantiebelasting door aan de VvE’en.

Inderdaad, léék… We werden
geconfronteerd met weigerende
cilinders, grotere cilinders, nieuwe sloten en nog steeds was en
is het niet volmaakt.
Inmiddels hebben enkele bestuursleden zich laten voorlichten over andere, minder kwetsbare systemen en wordt er hard
gewerkt aan een oplossing.

Terugblik op tien jaar voorzitterschap: We hebben het sámen gedaan!
Inmiddels ben ik tien jaar
voorzitter van onze Vereniging
van Eigenaren en ik ben bijzonder trots op wat wij de afgelopen periode samen bereikt
hebben. Drie jaar geleden
hebben we bijvoorbeeld de
administratie in eigen beheer
genomen. Die kennis hebben
we nu zelf in huis.
Ook op andere gebieden hebben we veel ervaring opgedaan, denk aan onderhoud en

het organiseren van activiteiten voor onze bewoners.
Als voorzitter kan ik het niet
alleen. Die resultaten hebben
we bereikt dankzij de enorme
inzet van de overige bestuursleden en niet te vergeten de
vrijwilligers die achter de
schermen hand-enspandiensten verrichten.
Daarvoor mijn hartelijke dank.
Klaas Hoogerwerf

Nieuwe bezems
vegen schoon
We kunnen constateren dat
onze werkman algemene
dienst in staat is gebleken de
andere schoonmaakbedrijven
voorlopig te doen vergeten!
Naast zijn vaste werkzaamheden heeft hij bewezen begaan
te zijn bij het wel en wee van
ons complex. Bij de elders beschreven calamiteiten was hij
present om te assisteren.

Extra telefoonnummer
achterlaten voor
eventuele calamiteiten

Mesjid, je medebewoners zijn
blij met je!

Bestuur VvE Zuiderterras c.a.
Dagelijks bestuur
Voorzitter:
Dhr. K. Hoogerwerf
ZT 85
Secretaris:
Dhr. A. Bonninga
ZT 13
Penningmeester:
Mw. M.M. Scholte
ZT 30
Het dagelijks bestuur is te bereiken via telefoon 010-4802256
of per e-mail: info@zuiderterras.com
Financiële en administratieve zaken
Administratiekantoor Zuiderterras
Zuiderterras 13, 3083 BV Rotterdam
Telefoon 010-4802256 / 06-13222921
Klankbordgroep Zuiderterras c.a.
Voorzitter: Mw. S. Gbadega-Baert
Lid:
Mw. R. Roest
Lid:
Mw. H. Scurr
Lid:
Mw. J. Schenk
Lid:
Dhr. J. Willemsen

ZT 46
CA 31
ZT 52
ZT 37
ZT 81

Schoonmaak en klein onderhoud
Dhr. M.El Ouaroudi
Bouwtechnische zaken
Dhr. H. Hiddink
ZT 112
Sleutelbeheer (aanvraag nieuwe sleutels/melding defect slot)
Dhr. R.J.C. Klingens
ZT 43
telefoon 06-53235873
Grofvuil ophalen
Dhr. A. Muller

telefoon 06-12365778

ASVZ (o.a. buitenschoonmaak en huisvuilzakken ophalen)
Complimenten/klachten naar Sonja Gbadega-Baert, tel. 06-26060829
Contactpersoon schoonmaak
Mw. R. Roest
CA 31

telefoon 010-4100993

Storingen/ernstige bouwtechnische klachten
Via de VvE-telefoon, 06-57548868, maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur (‘s avonds en in het weekend uitsluitend in noodsituaties).

Binnen het tijdsbestek van één
week is ons complex opgeschrikt door twee flinke lekkages met veel schade en verschillende oorzaken. In één van
de gevallen moest het bestuur
veel Sherlock Homes-werk verrichten, in het andere geval was
het contactadres bekend.
Het VvE-bestuur adviseert u
met klem om, hetzij bij de buren, hetzij bij het bestuur,
naast uw eigen telefoonnummer een mobiel nummer af te
geven dat in geval van nood
gebeld kan worden. Het liefst
van een familielid of kennis met
een reservesleutel.
Tevens is het zinvol de verzekeringspolissen te bekijken indien
schade bij omwonenden door
uw schuld is ontstaan. Als u
een WA-verzekering hebt
(Wettelijke Aansprakelijkheid),
vergoedt de verzekeringsmaatschappij veelal de schade.
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