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Beste leden VVE Zuiderterras,
Zoals u op de infoborden bij de lift hebt kunnen lezen, komen er hekken rondom de entree van
het Zuiderterras bij de metro opgang en bij de opgang naar het terras Carnissesingel.
Dit onderwerp is in de ledenvergadering besproken en werd door meerdere leden aangekaart.
Wellicht dat een korte toelichting hierop wat vragen beantwoord.
Waarom plaatsen we deze hekken? Vanuit de leden kwam de opmerking dat het Terras meer en
meer als openbare ruimte gebruikt wordt, ook door niet-bewoners. Hangjongeren die overlast
veroorzaken, drugsgebruik, ontlasting op de trappen, ongewenste en ongevraagde fietsen in de
stalling. Vuilnis en meer ongewenste zaken. Het gevoel van onveiligheid neemt toe.
In de ledenvergadering is daarom besloten aan deze wens te voldoen. Hier is uitvoerig stil
gestaan bij dit onderwerp en ook met alle aanwezigen die avond besproken. (Komt u de
volgende ledenvergadering ook? Dan kunt u meepraten over dit soort onderwerpen!)
Wat voor hek komt er? Er komt een functioneel hek met een gewone sluiting. Het hek is
ongeveer 180 cm hoog in de kleur zwart. Waar worden ze geplaatst? Op de derde laag bij de
entree waar nu de bloembakken staan, bovenaan de wenteltrap en op de 2e laag naar het
terras op de Carnissesingel
Hoe is de toegang geregeld? Het hek is zo gekozen, dat ook rolstoel- en scootmobiels nog
doorgang kunnen vinden. Het wordt afgesloten met een normaal slot en is net als ieder entree
deur te bedienen. Er is een uitbreiding mogelijk naar elektronische sloten, maar dit is zeer
kostbaar. We gaan nu eerst kijken of dit voldoende is.
Het hek verschaft echter geen toegang aan auto's. Het terras is niet berekend en geschikt voor
het gewicht van auto's een ook hulpdiensten en bezorgdiensten moeten altijd vóór het terras
parkeren. De constructie is niet berekend op auto's. Dit was altijd al zo. We zijn uitstekend
bereikbaar of via de eerste laag of via de opgang bij de metro. De doorgang is voldoende breed
dat we snel bereikbaar zijn voor hulpdiensten.
Uiteraard is dit geen verfraaiing en we zullen ook gaan kijken hoe we het hek wellicht met wat
groen een vriendelijker aanzicht kunnen geven, maar het veiligheidsgevoel heeft prioriteit en
we willen het terras op laag 3 en laag 2 (Carnissesingel) meer een centrale plek en mooie plek
voor ons als eigenaren en bewoners kunnen maken.

Mocht u nog een vraag hebben, dan kunt u deze via de VVE-mail stellen.
We gaan deze nieuwsflits de komende tijd een aantal keren versturen om u nog beter op de
hoogte te brengen van alle ontwikkelingen op en rondom het Zuiderterras. Onder meer over de
resultaten van alle energiebesparende maatregelen, onderhoud etc. Er zijn veel goede
ontwikkelingen.
We willen in deze nieuwsflits ook onze oproep voor vrijwilligers nog een keer onder de aandacht
brengen. Alleen samen kunnen we wat moois maken van het Zuiderterras. Voor meer
informatie kunt u terecht bij Marga Scholte of Olaf Berman op het mailadres van de VVE:
info@zuiderterras.com. Wie durft.
Hartelijke groet
Bestuur VVE Zuiderterras.

