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Schilderwerk
U heeft het allang gemerkt: het schilderwerk aan de carports is voltooid.
Veel bewoners hebben hun tevredenheid laten blijken over het
resultaat. Het weer zat mee, waardoor het werk nog voor de
bouwvakvakantie kon worden afgerond. De carports zien er weer fris uit.

Uw meldingen zijn voor ons van groot belang
Nu de carports er weer goed uitzien, is het van belang dat het ook goed blijft.
Wij zijn daarbij in hoge mate afhankelijk van u. Hoe eerder u meldt dat er iets niet in orde is,
des te sneller kunnen wij ervoor zorgen dat het wordt opgelost.
Wij denken hierbij o.a. aan:
– graffiti.
Als graffiti blijft zitten, zal er meer graffiti bijkomen. Snelle verwijdering is belangrijk.
– kapotte verlichting.
Licht in de carports dient de veiligheid; er zal gezorgd worden voor een snelle
reparatie van de kapotte verlichting.
– gaten in de bestrating
Bij regen kan het gebeuren dat het zand wegspoelt door een kapotte ondergrondse
leiding. Dan vallen er ineens gaten in de bestrating. Gevaarlijk! Daarom wordt
weggezakte bestrating altijd direct gerepareerd.
– Overlopen van water aan de zijmuren van de carports
Hierdoor kunnen zwarte strepen en op den duur mosvorming ontstaan.
Oorzaak: verstopte hemelwaterafvoer. Na uw melding wordt direct actie ondernomen.
In voorkomende gevallen graag direct contact opnemen met de beheerder, De Nieuwe
Wereld. Telefoon 020 – 418 18 16 / e-mail info@carportskantershof.nl
z.o.z.
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Verwijdering van graffiti
Voor de verwijdering van graffiti zijn er afspraken gemaakt met All- in-Bouw-service,
J. Vucic. De uitvoering zal plaatsvinden volgens vastgelegde werkwijze door een
gekwalificeerde schilder die voor All-in-Bouw-service werkzaam is.

Schoonhouden van de eigen carport
In onze nieuwsbrief van juni jl. hebben wij hierop al gewezen.
Jammer genoeg blijven er nog regelmatig bladeren, kartonnen bekertjes, lege blikjes en
plastic flesjes in de carports liggen.
Volgens par. 7 van het Huishoudelijk reglement is de eigenaar en/of gebruiker verplicht om
de eigen carport zelf schoon te houden. Dit is geen taak van de Gemeente.
Dus nogmaals, veegt u a.u.b. van tijd tot tijd even uw carport aan. Dit zal het aanzien van de
wijk alleen maar verhogen.

Elektrische laadpunten
Overweegt u een privé laadpunt in uw carport? Op onze website www.carportskantershof.nl
treft u de nodige formulieren en instructies aan.
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