Nieuwsbrief
Zuiderterras/Carnissesingel
Huis-aan-huisblad voor alle bewoners

nummer 3 - maart 2013

Met uw steun zetten wij ons in
De normen en waarden en de sociale contacten houdelijk reglement niet respecteren. Wij zullen dan
met onze bewoners blijven bij ons hoog in het
ook onze bevindingen kenbaar maken aan die bewovaandel staan. Helaas hebben wij moeten con- ners die zich niet aan de regels houden.
cluderen dat sommige bewoners het huis -

Wijzigingen ingaande 2 april 2013
Vanaf 2 april 2013 zal Mesjid El
Ouaroudi (zie foto) de schoonmaakwerkzaamheden overnemen van
Dejo schoonmaak. Ook zal Mesjid

het klein onderhoud verrichten
ten aanzien van klachten / storingen en gemeenschappelijke
ruimten.

VvE telefoon: 06 - 57548868. ma t/m vrij. 09.00 - 17.00
uur. Na 17.00 uur of in het weekend uitsluitend voor
dringende gevallen.

Pas op voor inbrekers !
Door alert reageren van bewoners zijn onlangs inbraken voorkomen. Twee
bewoners zagen op de galerij twee verdachte personen. Die maakten zich
toen ze gezien werden uit de voeten. De bewoners hebben de achtervolging
ingezet maar helaas zijn de insluipers ontkomen. Er is aangifte gedaan.
Nogmaals verzoeken de politie en het VvE bestuur u op de volgende manier
te handelen.


Als er bij u gebeld wordt, druk niet automatisch op de deuropener.



Sluit te allen tijde de deuren en hekken achter u: in de wintermaanden reageren de drangers minder.



Laat een vreemde niet gemakkelijk mee naar binnen lopen.



Ga naar beneden om een pakketje aan te nemen indien u het niet
helemaal vertrouwt.



De vluchtbalkons alleen gebruiken bij calamiteiten of een weigerende lift.



Wees niet te laconiek met het uitlenen van uw sleutel.

Klacht meldingen
Service nummer gemeente Rotterdam 14010 . Is voor alle meldingen,
zoals over zwerfvuil, kapotte straat,
verlichtingen en losliggende tegels.
Voor klachten / storingen kunt u van
maandag t/m vrijdag van 09.00 –
12.00 uur doorgeven aan Daniëlle de
Widt die aanwezig is op het kantooradres van de stichting Zuidpleingebied. (corridor naar het winkelcentrum Zuidplein).
grofvuil
Voor grofvuil kunt u Anton Muller
bellen, 0612365778 om een afspraak te maken.
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