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

Nummer 7 - Maart 2015

Inspectie: balkondeuren open, geen spullen in gang en hal
Naar aanleiding van een bezoek van de Inspectie Toezicht Gebouwen van de gemeente Rotterdam zijn in
december en januari alle
deurdrangers van de tussenen balkondeuren in ons
complex nagelopen en waar
nodig gerepareerd. De eis
dat alle deuren vanwege de
brandveiligheid open moeten blijven, wordt niet geheel onderschreven door het
VvE-bestuur.
De inspectie vond plaats op
10 december door twee inspecteurs. Begin januari ontving de
VvE het inspectierapport. Hierin
wordt aangegeven dat diverse
onveiligheden zijn waargeno-

men die in strijd zijn
met bepalingen in het
Bouwbesluit over de
vluchtroutes. Per blok
en etage is aangegeven
waar de onveiligheden
en/of gebreken zijn
waargenomen.
Stoelen en planten
Bijvoorbeeld in blok D
op de 8e verdieping een
scootmobiel, stoelen en
plant in de hal, op de
10e verdieping kinderfietsen, een wandelwagen in de hal en kerstspullen
op de gang, en op de 12e verdieping deur naar balkon dicht.
Het VvE-bestuur deelt de zorgen van de inspectie dat afge-

Ledenvergadering woensdag 15 april
Het bestuur heeft voor woensdag 15 april weer een algemene ledenvergadering uitgeschreven. De bijeenkomst begint om 19.30
uur en vindt plaats in de Arie Smitzaal, Zuiderterras 121 (in de
corridor naar het winkelcentrum).
Er komen die avond diverse belangrijke onderwerpen aan de orde, zoals de aanschaf van LED-verlichting, nieuwe intercom met
video, samenstelling van het bestuur, financieel verslag 2014, en
vaststelling eigen bijdragen. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u
meer informatie over de genoemde agendapunten.
Ongeveer tweeënhalve week voor de ledenvergadering wordt op
alle adressen een uitnodiging met vergaderstukken in de bus gegooid. Belangrijk is dat wie niet aanwezig kan zijn, de machtiging
invult en inlevert (op Zuiderterras 28). Bij onvoldoende aanwezigen en machtigingen moet namelijk een nieuwe vergadering worden uitgeschreven.

sloten deuren en meubilair en
andere voorwerpen in de openbare ruimte onveilige situaties
kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld bij brand, voor bewoners,
bezoekers en hulpverleners.
Geen ernstig gevaar
Echter, in een reactie aan de
gemeente heeft het bestuur benadrukt dat bewoners er sinds
de bouw van het complex in
1979 alles aan gedaan hebben
om de sfeer in het gebouw te
verhogen. "Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat de geplaatste meubeltjes en plantenbakken een ernstig gevaar opleveren voor de brandveiligheid of
hulpdiensten belemmeren bij
het uitvoeren van hun taken",
aldus het VvE bestuur.
Lees verder op pagina 3

Diverse alternatieve busroutes bekendgemaakt
Tijdens een informatieavond op 5 maart
heeft Ballast Nedam door middel van een
posterpresentatie verschillende alternatieve varianten bekendgemaakt voor de busroutes naar en van het nieuwe busstation.
Aanleiding voor studies naar de varianten
waren zienswijzen die zijn ingediend over
het Startdocument Hart van Zuid, door onder anderen de VvE Zuiderterras c.a., Zuiderterras-bewoner Hans Hiddink, en Stichting Zuidpleingebied.
Hiddink stelde in zijn zienswijze voor om de gedateerde busbaan te slopen en de bussen op
maaiveld over de Gooilandsingel te laten rijden
en ook uitstaphaltes op maaiveld-niveau te realiseren. In de beantwoording van zijn zienswijze
zegde de gemeente toe dat dit voorstel wordt
meegenomen in het startdocument en dat voor
een goede afweging de effecten ervan worden
beschreven in de milieueffectrapportage.
De VvE heeft in de zienswijze onder
meer aangegeven dat bij de realisering van de in het startdocument
opgenomen busroutes de bewoners
veel overlast zullen ondervinden
van zowel uitlaatgassen als geluid.
De VvE heeft ook aangevoerd dat
de bestaande aanvoer van bussen
naar het metrostation gehandhaafd
kan blijven, en het uitgaand busverkeer kan worden omgeleid via
de Pleinweg/Strevelsweg. Dat laatste kent volgens de beantwoording
te grote nadelige gevolgen voor het
busverkeer door onder meer de
toename van reistijden. Bovendien sluit het niet
aan bij de voorgestelde inrichting en routering
van het busstation en leent een aansluiting op
de Pleinweg zich niet voor meerdere bussen in
een rij.
Stichting Zuidpleingebied heeft in haar zienswijze onder andere gesteld dat nieuws busroutes
onder en rondom de woningen op het Zuiderterras tot ernstige problemen leiden (lucht, geluid,
trillingen, bereikbaarheid ingangen op maaiveld). "Tot nu toe lijkt er niet goed naar alternatieven gezocht te zijn", werd daarbij opgemerkt. In de beantwoording is gesteld dat op
basis van de zienswijzen een extra variant

wordt toegevoegd aan het startdocument, en dat
de milieueffecten van de diverse alternatieven in
de milieueffectrapportage zorgvuldig worden onderzocht, inclusief de bestaande situatie.
Inmiddels liggen er dus nog meer varianten voor
de busroutes. Het gaat om drie subvarianten voor
busroutes op maaiveld en twee subvarianten voor
het verleggen van de bushellingen naar en van
het metrostation. De meest opvallende zijn twee
varianten waarbij de opgaande bushelling naar
het metrostation wordt verlegd in de richting van
ons wooncomplex, tot naast de opgang voor
voetgangers en hulpdiensten vanaf het Metroplein/Carnissesingel naar het winkelcentrum. In
één van beide varianten (zie hieronder) komt er
parallel aan de nieuwe bushelling een strook op
maaiveld voor uitrijdende bussen over het Metroplein, in de andere variant rijden de bussen via
de Sallandweg naar de Zuiderparkweg.

Het is de bedoeling dat het nieuwe busstation,
nabij de huidige locatie van Theater Zuidplein, in
de zomer van 2020 wordt opgeleverd. Als dan
niet kan voldaan aan de maximale waardes voor
luchtkwaliteit en geluid en nog onvoldoende
maatregelen zijn genomen, blijven de huidige
busroutes vooralsnog in gebruik.
Meer informatie op www.onszuidpleingebied.nl
Daar zijn nieuwsberichten opgenomen over de
informatieavond op 5 maart en de nieuwe varianten. Onderaan het bericht over de varianten
staan een link naar de posterpresentatie van Ballast Nedam en een link naar het volledige nieuwsbericht in een PDF-bestand met plattegronden.

Bestuur draagt Marga Scholte voor als nieuwe voorzitter
Nadat Klaas Hoogerwerf enige tijd geleden
heeft aangegeven te willen stoppen als
voorzitter, heeft het bestuur gezocht naar
een nieuwe voorzitter.
Omdat er nog geen kandidaat-voorzitter is
gevonden, is besloten dat Marga Scholte
naast haar taken als penningmeester ook de
voorzitterstaken op zich neemt.
Aart Bonninga blijft secretaris en aftredend

voorzitter Klaas Hoogerwerf is met ingang
van de ledenvergadering bestuurslid voor
met name bouwtechnische zaken.
Wie belangstelling heeft voor een bestuursfunctie, kan zich tot 24 maart kandidaat stellen. Het bestuur is graag bereid
nadere inlichtingen te verschaffen. U kunt
hiervoor een afspraak maken met Aart
Bonninga (info@zuiderterras.com)

Maatregelen na inspectierapport
Vervolg van voorpagina
Dat op sommige verdiepingen
in de tussengangen vloerbedekking of laminaat is gelegd,
is ingegeven door de beschadigde tegelvloeren. Ook dit
kan naar de mening van het
VvE-bestuur nooit ernstige calamiteiten veroorzaken. De
opmerkingen over aanwezige
vuilniszakken en kerstversiering zijn van incidentele aard
en door het bestuur voor kennisgeving aangenomen.
De inspectie heeft hierop geantwoord dat de vloerbedekking aan brandklasse 2 moet
voldoen en heeft het VvEbestuur verzocht er op toe te
zien dat voortaan versiering
wordt geplaatst die is geïmpregneerd.
Inbraakpreventie
Met betrekking tot de afsluiting van de deuren heeft het
VvE-bestuur in de reactie op
het inspectierapport uiteengezet dat sommige afsluitingen
van de buitendeuren (met name op de onderste verdiepingen) mede zijn gedaan op advies van de politie inzake inbraakpreventie. De inspectie
heeft dit inmiddels nagevraagd
bij de politie en gaat mee met
de visie van de politie: de bui-

tendeuren op de onderste
verdieping kunnen beter gesloten blijven.
Verder heeft het bestuur
aangetekend dat de bij de
inspectie gesignaleerde afgesloten deuren naar de
balkons veelal deuren betreft links naast de lift in flat
A en rechts naast de lift in flat
D. "Deze deuren zijn door de
bewoners geblokkeerd met een
stok of een grendel, die zij zelf
kunnen verwijderen of opendoen zodat deze vluchtweg voor
hen blijft bestaan. Voor de overige bewoners van de etage is
dit geen vluchtweg, omdat dit
balkon nergens toe leidt. Ons
inziens is dit geen enkel bezwaar", aldus het VvE-bestuur.
Oproep aan bewoners
"Samengevat vindt het VvEbestuur het inspectierapport inzake branddeuren en vluchtwegen belangrijk en nuttig", zo
schrijft secretaris Aart Bonninga
ten slotte in de reactie. Door
middel van dit artikel roept het
bestuur alle bewoners op om in
verband met de eigen veiligheid
en die van de medebewoners,
hun bezoekers en hulpverleners,
de balkondeuren die toegang
geven tot vluchtbalkons niet op
eigen initiatief af te sluiten. De
vluchtbalkons moeten ook

schoon zijn en vrij van obstakels.
Het is in principe niet toegestaan om de tussendeuren met
een eigen slot te beveiligen,
omdat hulpdiensten dan niet bij
de woningen kunnen komen.
Ook een houtje tussen de deur
is gevaarlijk, vanwege de brandveiligheid.
Verder verzoekt het bestuur alle
bewoners om, als er meubels,
voertuigen of andere spullen in
de hal of gang staan, deze zoveel mogelijk te verwijderen of
elders te plaatsen (bijvoorbeeld
in de berging). Spreek desnoods
uw buren er op aan: het is voor
úw en hún eigen veiligheid!
De inspectie heeft aangekondigd
dat als er bij een volgende controle nog punten zijn die in
strijd zijn met het bouwbesluit,
zal worden overwogen om over
te gaan tot aanschrijving aan de
VvE. Eventuele boetes zullen
dan op de betreffende bewoners
worden verhaald.

Nieuwe intercom met of zonder videoverbinding
Bij voldoende steun in de ledenvergadering van 15 april kunnen ook bewoners
van de B-, C- en D-flat binnenkort met een
eigen bijdrage een intercom met videoverbinding laten plaatsen in hun woning.

een nieuw toestel
voor alleen een audioverbinding met
het belpaneel in de
hal op niveau 3. Wil
men later alsnog een
intercom met video
hebben, dan zijn de
kosten aanzienlijk
hoger, omdat de leverancier dan relatief meer tijd nodig
heeft voor zo'n individuele plaatsing.

In flat A is enige tijd geleden al een nieuw belpaneel met videocamera geplaatst, toen het
oude paneel niet te repareren bleek. Bewoners
hebben vervolgens het aanbod gekregen om
tegen een eigen bijdrage van 215 euro een
telefoontoestel met videobeelden aan te schaffen voor in de woning.
Omdat bewoners uit de andere flats hebben
aangegeven ook een belpaneel en telefoontoestel met videoverbinding te willen, brengt het
VvE-bestuur tijdens de ledenvergadering een
voorstel in stemming. Dit houdt in dat alle bewoners eenmalig de mogelijkheid wordt geboden om een intercom met audio- en videoverbinding aan te schaffen voor een eigen bijdrage
van 215 euro.
Wie niet gebruikmaakt van dit aanbod, krijgt

Als de ledenvergadering instemt met het voorstel
is het streven om de nieuwe intercoms nog dit
voorjaar te installeren. De investering voor de
nieuwe intercoms wordt afgeschreven over een
periode van 10 jaar en wordt bekostigd door de
VvE. De woningstichting doet niet mee. De huurwoningen krijgen wel allemaal een nieuwe intercom. Ook huurders moeten voor een toestel met
videoverbinding de eigen bijdrage betalen.

Binnenkort proef met LED-verlichting in C-flat
In de C-flat wordt de komende weken een proef
gehouden met LEDverlichting.
Uit berekeningen is gebleken
dat vervanging van de TLbuizen door LED-lampen in de
openbare ruimten een besparing kan opleveren die kan oplopen tot 90 %.
De proef vindt plaats in de entreehal op laag 3 van de C-flat
en in de openbare ruimten op
laag 4. In de hal bij de liften
brandt de LED-verlichting permanent, in de gang bij de woningen staat de verlichting op
een spaarstand. Nadert er iemand, dan zet een sensor de
verlichting in de gang voluit.
Het VvE-bestuur hoort graag
wat u als bewoner vindt van
de kwaliteit en sterkte van het
licht. Reacties zijn welkom.

Vanzelfsprekend kunt u ook reageren op de proef tijdens de ledenvergadering op 15 april. Dan
zal het bestuur een voorstel in
stemming brengen om in alle
openbare ruimten LED-verlichting aan te brengen.
Het plan is om sensors te plaatsen, zodat de verlichting in de
gangen bij de woningen alleen
aan gaat als er iemand aankomt. De liften en lifthallen blijven om veiligheidsredenen
voortdurend verlicht. Ook in de
gangen naar de bergingen komen sensors.
Het bestuur stelt voor om met
het geld dat de komende jaren
wordt bespaard met de nieuwe
verlichting de algemene reserve
aan te vullen. Op die manier zijn
we beter voorbereid op extra
onderhoudskosten vanwege de
vergevorderde leeftijd van ons

wooncomplex. De aanschaf van
nieuwe armaturen en lampen
kan al binnen enkele jaren worden terugverdiend.

Colofon
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