Notulen ALV 26-03-2015

Presentielijst
1.! Rowanne Degenhart
Voorzitter
2.! Sarah Brenkman
Secretaris
3.! Jeroen Brus
Penningmeester
4.! Hidde Mencke
Kandidaat-bestuurslid
5.! Marianne de Boer
Goeman Borgesius
6.! Marijn Hendriks
Eendrachtskade 6-10
7.! Rogier Meerlo
Selwerd 2
8.! Erik Meuwese
Selwerd 2
9.! Selwerd 2 Machtiging
Selwerd 3
10.!Leonie van Vliet
Hete Kolen
11.!Marjolein Wiltvank
Hete Kolen
12.!Tjeerd van der Veen
Hoendiep I & III
13.!Iris Luiting
Hoendiep II
14.!Maria Aardappel
Hoendiep II
Totaal aantal stemmen vertegenwoordigd:

Aantal stemmen

18
9
30
30
14
28
15
144

1.! Opening
Rowanne opent de vergadering om 20:04. We beginnen met een voorstelrondje aangezien er
een aantal nieuwe gezichten aan tafel zitten. Er is een docente vanuit de RuG aanwezig om
Sarah haar Masterwork over het hoofdbewonerschap te beoordelen. Daarnaast is het bestuur
van Hete Kolen officieel opgericht en zijn Marjolein en Leonie namens dit pand aanwezig.
2.! Vaststellen agenda
Er wordt akkoord gegaan met het voorstel om het punt hoofdbewonerschap naar punt drie te
verplaatsen in verband met de aanwezigheid van de docente van de RuG. Daarnaast licht
Rowanne toe dat het Grobos de ALV ook graag de mogelijkheid wil geven om over de
Commissaris Interne Betrekkingen te stemmen, alhoewel dit niet officieel noodzakelijk is. Dit
punt wordt na het beleidsplan toegevoegd aan de agenda.
3.! Hoofdbewonerschap
Sarah presenteert haar stuk over het hoofdbewonerschap. Het afgelopen halfjaar heeft zij zich
gericht op het verbeteren van de opkomst bij de ALV’s, de noodzaak van een accurate
administratie omtrent hoofdbewoners bij Lefier en informatievoorziening omtrent
hoofdbewoners.
Uit interviews en de besprekingen bij de vorige ALV bleek dat leden niet sneller bij de
ALV te komen wanneer er een extra activiteit wordt georganiseerd. Leden gaven aan het
bezoeken van de ALV als vanzelfsprekend en als deel van hun taak te zien. Vandaag is de
opkomst erg goed en daar blijkt dit dus ook uit!
Aan de hand van interviews met verschillende hoofdbewoners heeft het Grobos een
handleiding voor hoofdbewoners opgesteld. Deze wordt doorgenomen. De verschillen die er
zijn tussen hoofdbewoners blijken. Zo geeft Tjeerd aan dat zij eens in de drie maanden
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vergaderen. Sarah geeft aan dit punt mee te nemen en de handleiding zo breed mogelijk te
houden. Daarnaast vraagt Tjeerd wat er met de ALV wordt bedoelt. Zijn dit Nestoren of
bewoners? Sarah geeft aan dat dit per pand verschilt. Marianne voegt toe dat ze bij de
Goeman geen nestoren hebben en dat zij dus de bewoners voor de ALV uitnodigen.
Erik geeft aan dat bij Selwerd men naast de wasmachines ook al het andere apparatuur regelt.
Marijn geeft aan dat in haar pand het oud papier niet door de hoofdbewoner wordt uitgezet. Er
wordt afgesproken de handleiding aan te passen en deze zo breed mogelijk op te zetten. Deze
zal nogmaals worden opgestuurd en na goedkeuring onder alle bewoners worden verspreidt.
Op het punt van accurate administratie heeft Lefier toegezegd de financiële
verwachtingen met de hoofdbewoners te bespreken. Sarah vraagt of de panden al hun
begroting hebben ingeleverd. Erik zegt dat Lefier hun betaling heeft stop gezet, totdat de
begroting wordt ingeleverd. Hierover hebben zij contact gehad met Carien Ritsema. Rowanne
geeft aan dat er wellicht een misverstand bij Lefier is over de periode van een boekjaar, de
meeste besturen werken met een boekjaar dat gelijk loopt met een collegejaar.
Bij de Meidenflat heeft Jolanda Woddema aangegeven om tafel te willen en de
begroting te controleren. Bij Goeman is een flinke reserve waarbij Lefier ook haar
bedenkingen heeft. Bij Goeman weten ze ook niet goed wat ze met die reserve moeten.
Ook bij de meidenflat wordt aangegeven dat ze de buffer graag willen houden en een
deel van het spaargeld besteden aan bijvoorbeeld de renovatie van een keuken. In
tegenstelling tot bij de andere panden dacht Lefier bij de Meidenflat juist heel erg mee.
De website wordt gepresenteerd. Het idee wordt geopperd om sites (zoals facebook)
van de panden aan de website te koppelen. Daarnaast zou het huishoudelijk reglement
wellicht kunnen worden toegevoegd aan de website. Het Grobos gaat kijken wat hierin de
mogelijkheden zijn. In de handleiding wordt aangepast dat deze ook naar deze documenten
verwijzen.
De commissaris Interne Betrekkingen wordt besproken. Vanwege de drukte waar het
Grobos mee te maken heeft lijkt het het Grobos verstandig om één persoon aan te stellen voor
het contact met de achterban. Later in de vergadering zullen we hierop terugkomen.
4.! Mededelingen
Selwerd 3 is bezig met een plan tot renovatie. Lefier is bezig met een
haalbaarheidsonderzoek. Rogier W. bedankt voor het doorsturen van de correspondentie
tussen Selwerd en Lefier over dit onderzoek
5.! Post in en uit
Werkgroep Jongerenhuisvesting (JHV)
Het Grobos is bij het woonsymposium aanwezig geweest. Daar hebben wij onze input kunnen
leveren. De woonvisie is inmiddels bekend en is online te lezen. Dit document zal de basis
worden voor de prestatieafspraken.
Daarnaast heeft het Grobos het ‘contact met de achterban’ bij het JHV op de agenda gezet.
Nijestee organiseert een denktank voor haar achterban. Dit zou het Grobos ook graag doen.
De denktank zou bijvoorbeeld over de CAI of de servicekosten kunnen gaan.
Landelijk Huurdersoverleg Studentenhuisvesting (LHS)
Inmiddels zijn wij bij twee bijeenkomsten van het LHS aanwezig geweest. De eerste ging
over het onderwerp ‘duurzaamheid’ en de tweede over ‘communicatie’. Deze bijeenkomsten
waren heel leerzaam. De waarde uit zich nu al doordat we veel uitwisseling hebben met
andere verenigingen. Bijvoorbeeld over duurzaamheid/samenwerkingsbijeenkomsten. Goede
kennistoevoeging. Nut eindelijk gebleken.
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Noordelijk Overleg Lefier (NOL)
- Klant Contact Center (KCC)
Er is een werkgroep KCC opgericht die mee gaat kijken bij het KCC. Inmiddels gekeken bij
KCC.. Conclusie is dat het systeem goed is; maar mensen weten elkaar nog niet altijd te
vinden. De communicatie tussen de eerste en tweede lijn loopt niet altijd even goed. Daarbij is
het systeem niet altijd even snel. Communicatie naar de tweede lijn is nog zoekende.
Prioriteiten tussen deze twee zijn verschillend. Tweedelijn is het gebiedsteam. Communicatie
KCC ! gebiedsteam is niet optimaal. En systeem niet altijd even snel. Actiepunt: er moet
een actie komen vanuit het NOL/ etc. ! daar ongevraagd advies.
Lefier vindt dat het al werkt. Wij niet. ! het heeft gewoon tijd nodig. Zij streven
naar dat 70% gelijk geholpen wordt en 30% wordt doorverwezen. Er wordt gebeld
en dat moet door. Misschien een idee voor de denktank. Advies uitgeven. Idee
vanuit LHS ! soort communicatie document opstellen; wanneer het misgaat
aangeven ! dan een heel document.
Klant Advies Raad (KAR)
Rowanne legt kort uit wat de KAR is. Zoals afgelopen vergadering bleek, waren een aantal
van jullie gemaild door KAR omdat ze graag contact wilden met de achterban. Naar
aanleiding daarvan zijn wij het gesprek met KAR aangegaan. KAR geeft aan dat dit een foutje
was, via Lefier hebben ze een lijst gekregen waar alle adressen van bewonerscommissies op
komen. We hebben onze rolverdeling besproken en hier is uitgekomen dat het Grobos
vertegenwoordigt de studenten in Groningen. Kar vertegenwoordigt de andere twee
gebiedsteams. Meteen de reden waarom het in het NOL geknapt is.
Hassan had begrepen dat bij het NOL niet alle huurdersorganisaties vertegenwoordigt waren.
Daarom werd het NOL niet meer erkend. Daarom zijn we met Hassen en Lex in gesprek over
onze rollen gegaan. In dit gesprek is besproken wat/wie wel en niet erkend worden. KAR en
Grobos worden wel erkend en de bewonerscommissies niet. Nu wordt iedereen op titel van de
organisatie uitgenodigd. Bewonerscommissie van Groningen wordt dus niet uitgenodigd.
Dit heeft invloed op de werkgroep HBL gehad om een nieuw vertegenwoordigingsorgaan op
te richten. KAR heeft zich teruggetrokken uit deze werkgroep en heeft nu 1 jaar de tijd om
zich op te richten. Dit is een besluit van Lefier en niet van de huurdersorganisaties. Het is in
ons belang dat er een koepel tegenover Lefier staat. Hier zijn we nu mee bezig, maar het heeft
flink vertraging opgelopen. KAR heeft een jaar de tijd om zich op te richten. In de tussentijd
willen de andere organisaties wel graag een nieuwe koepel organiseren. Lefier steunt deze
nieuwe koepel alleen als iedereen vertegenwoordigd is. We horen een dezer dagen of de KAR
alsnog in de koepel stapt.
Conclusie: die koepel is er niet meer, we kunnen daar niet meer onze kennis vandaan halen.
Vandaar dus dat er in ons beleidsplan meer aandacht aan kennis inwinnen wordt gegeven.
Regulier Overleg Lefier (overleg met de bewonersconsulent)
-! CAI. We hebben drie keer een versie van de enquête voorbij zien komen en
hierop commentaar geleverd. Het idee is er nu dat er een laatste versie is. We
hebben vooral aangegeven dat het voor bewoners duidelijk moet zijn dat dit je
geld kan schelen. Erik geeft aan dat het bij hen onder 1 post valt. Het staat niet
meer als aparte post op je servicekosten. Erik geeft aan dat dit misschien in de
enquête naar voren moet komen. Rogier W. Geeft aan dat het niet altijd
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technisch mogelijk is om geen CAI te doen. Erik geeft aan dat je ook via
internet kijkt. Marianne geeft aan dat ze geen all-in 1 af kunnen nemen,
waardoor het duurder is.
Rowanne reageert dat het Lefier gaat inventariseren hoe dit ziet. Het is hun
verantwoordelijkheid om uit te zoeken hoe dit per pand is.
Conclusie: eerste stap is vragen wat bewoners willen ! Lefier gaat dit als het
goed is doen. Marianne vult aan dat Lefier duidelijk moet aangeven dat je al voor
TV betaald via je servicekosten.
-! Daarbij moeten we aangeven dat het lang duurt voordat enquête komt. Hij is er
nu en wordt via de mail verstuurd. ALV aanmoedigen om dit in te vullen en te
delen.
-! Hoofdbewonerschap: hebben we al besproken
-! Student Challenge. Panden zijn gevonden inmiddels je bent benadert als jouw
pand zich daar ook voor leent.
-! Jongerenvisie: proces omschrijven. Sarah en Tjeerd zijn hiervoor geïnterviewd.
Grobos heeft hier veel input op mogen leveren. De laatste versie staat nu op
papier. Wij hebben daar nog eenmaal op gereageerd dat we graag betrokken
blijven. Zodra deze online staat posten we dit op de website.
-! Samenwerkingsovereenkomst. Hebben we het over gehad met Paul. Komt nog
verder aan de orde in het beleidsplan.
-! Administratiekosten. (Servicekosten)
-! Duindoorn ! Verkenning wat er met de flat gaat gebeuren ! hebben we
inmiddels ook terugkoppeling over. Hoe de flat weer leefbaar kan worden?
Prestatie afspraken
We hebben versterkt instemmingsrecht vanaf 1 juli. We zitten er bovenop om daar onze input
in te leveren.
6 weken adviestermijn vragen om uitstel. Plan om met gemeente om tafel te gaan. Hopelijk
wat extra kennis voor inhuren. Volgens nieuwe woningwet op gelijke positie als de
gemeente. Hebben we een sterke positie in. ! met Sylvo van de woonbond hebben
ondehrandelt ! komt terug in beleidsplan. Dat gesprek met Sylvo is goed bevallen ! daarom
beter voorbereid toen we bij Lefier moesten komen. Wat kost het om lid te worden en wat
krijgen we daarvoor.

6.! Notulen vorige ALV’s (12 maart 2015 en 26 maart 2015)
Beide notulen zijn zonder aanpassingen vastgesteld.
7.! Presentatie beleidsplan 2015-2016*
Rowanne licht toe dat door de prestatieafspraken meer van ons wordt gevraagd. Vooral op het
gebied van kennis. We hebben gesprekken met de Woonbond gehad hoeveel we iemand dan
kunnen inhuren. Deze persoon kan ons helpen met adviesstukken schrijven en
achtergrondkennis toevoegen.
Er zijn geen opmerkingen op het beleidsplan.
8.! Commissaris Interne Betrekkingen*
!
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Rowanne licht toe wat de commissaris Interne Betrekkingen betekent. Er zijn geen
opmerkingen.
9.! Presentatie begroting 2015-2016*
Jeroen licht toe dat opvalt dat de uitgaven uiteen liggen ten opzichte van vorig jaar. We willen
een extra persoon inhuren voor extra advies bij de Woonbond en zijn hier ook lid geworden.
Jeroen geeft aan dat internet gehalveerd is qua prijs. Hidde laat de juiste versie zien op de
beamer. In de uitgeprinte versie staat contributie LHS er nog tweemaal in en staan de internet
kosten nog.
Rowanne geeft aan dat Lefier heeft aangegeven dat wij meer kennis mogen inhuren. Hiervoor
gaat het Grobos extra subsidie aanvragen.
Tjeerd vraagt waarom de kantine kosten zo omhoog zijn gegaan. Jeroen licht toe dat posten
zijn samengevoegd. Jeroen geeft aan dat hij dit bij de volgende ALV toe zal lichten bij
resultatenbespreking.
Marijn vraagt waarom we geen voorlopig resultaat hebben aangegeven.
Er wordt een vraag gesteld over de representatiekosten. We hebben ervoor gekozen om dit
onder kantine kosten te scharen, omdat het onduidelijk is wat waaronder valt. Daarnaast licht
Jeroen toe wat er met de algemene kosten is gebeurd. Tjeerd vraagt of we een papieren
toelichting krijgen. Jeroen geeft aan dat dit bij de volgende ALV komt.
10.!Herbenoeming huidig bestuur*
Rowanne geeft aan dat we dit bij deze ALV doen aangezien niet iedereen een elk jaar loopt.
Vooral een formaliteit.
Met 144 stemmen voor alle punten, is het quorum van 103 stemmen behaald voor alle punten.

11.!Instelling kascommissie
Erik en Marijn vormen dit jaar de kascommissie.
12.!W.v.t.t.k.
Administratiekosten
Erik geeft aan dat ze 53 euro aan administratiekosten betalen. Daarbij zijn de servicekosten
van naam verandert. Erik geeft aan dat bij bewonersbijdrage 5% administratiekosten betaald.
Grobos betaalt dit bedrag ook al jaren.
Rogier W. geeft aan dat je wettelijk bij stookkosten 1% administratiekosten mag rekenen en
bij andere posten 5%. Het Grobos vindt het een rare gang van zaken, dat ze niet vooraf zijn
ingelicht over toevoeging van deze kosten. Daarbij betalen veel studenten al de maximale
huur. Dit voelt dus als een verborgen verhoging. Het Grobos heeft een brief opgesteld, deze
wordt begin volgende week verzonden. Afhankelijk van het antwoord van Lefier zal het
Grobos naar de Huurcommissie gaan.
Het blijkt dat het pand van Marijn, Marianne en Jeroen het voorschot nog niet hebben
ontvangen. De meidenflat heeft het voorschot op 1 juli ontvangen. Marijn vraagt of Lefier te
laat mag zijn met het uitbetalen van de servicekosten. Rogier W. geeft aan dat je, zolang
Lefier nog niet heeft uitbetaald, je de huurverhoging niet hoeft te betalen. Wel is het
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waarschijnlijk dat er met het nieuwe incasso beleid van Lefier dan snel een deurwaarder staat.
Het Grobos koppelt in de Facebookgroep Hoofdbewoners (wellicht ook per email) de reactie
van Lefier op de administratiekosten terug. Als bewoners zelf bezwaar willen maken kunnen
ze dit wellicht het best via een belletje doen. Rogier M. en Marijn geven aan dit door te geven
aan hun pand.
Marijn stelt voor om eens een bestuurder uit te nodigen. Hassen en Yvonne een keer
uitnodigen voor de ALV. Dan weten ze wat er speelt. Het Grobos gaat dit doen.
Servicekosten
Erik geeft aan dat er een afrekening is gekomen van de schoonmaakkosten die niet overeen
komt. Rogier M. geeft aan dat er een enorm bedrag uitkomt als je dit per pand berekend.
Erik geeft aan dat ze electra hebben opgesplitst. Ook naar individueel terwijl dat niet
kan in het gebouw. Marianne vraagt of het mogelijk is om aan Lefier te vragen om
opheldering over de servicekosten. Rogier M. geeft aan dat ze na tientallen mailtjes een
gesprek hebben met een financiële medewerker over dit probleem.
Rondje langs de panden
- Bestuur
Rowanne geeft aan dat haar hoofdbewoner nog steeds zoek is. Rogier W. geeft aan dat ze in
zijn pand last hebben gehad van junks. En dan kijken ze rond wat er te jatten is. Goed om daar
scherp op te zijn. Bij Rogier W. achter het huis zijn twintig kratjes gejat, uiteindelijk zijn de
dieven gepakt. Rogier W. geeft aan dat je moet kijken bij je deurlijst, dan breken ze je
deurlijst open en dan kunnen ze met een stokje de deur openmaken. Hidde heeft geen
mededelingen.
- Hoendiep I & III
Tjeerd geeft aan dat ze een nieuwe bestuurslid hebben; Bert neemt de plaats van Maarten in
(penningmeester). Er is een zelfmoord geweest, iemand is gesprongen. Toedracht is niet
bekend; als bewonersvereniging hebben ze een kaart gestuurd. Was heel heftig omdat je het
vanuit je raam kon zien. Als bewonersvereniging is Tjeerd op de vijfde verdieping geweest en
heeft laten zien dat hij beschikbaar is als iemand wat nodig heeft. Ook met de nestor heeft
Tjeerd intensief contact hierover. Vorig jaar is het ook al gebeurd in het pand. Derde punt:
zaterdag is er een flatfeest. Jeroen heeft dit georganiseerd.
- Hoendiep II
Bij Maria en Iris in het pand zijn veel bewoners ook erg geschrokken van de zelfmorod.
Daarnaast is Jolanda langs geweest. Hierbij zijn ze in gesprek geweest waar zij recht op
hebben als bewoners. Zo blijkt dat ze recht hebben op een kopie van het schoonmaakcontract.
Marijn geeft aan dat bij hen ook al eens de ramen niet gedaan zijn en dat bewoners toen
opgedragen zijn om zelf het glasbedrijf te contacten. Maria en iris gaan verder met Jolanda in
gesprek over wanneer ze waar recht op hebben.
- Hete Kolen
Parkeren
Bij Hete Kolen waren drie parkeerplekken op de 132 eenheden. Sinds een paar weken staan er
ijzeren hekjes waardoor alleen Lefier hier kan parkeren. Nu kunnen ze nergens parkeren. Bij
de Euroborg parkeren is maximaal betalen qua parkeergeld. Het probleem is nu laden en
lossen. Je mag daar niet stilstaan officieel en krijgt dan een boete. Maar ook schoonmakers en
mensen van Ziggo kunnen de auto’s niet kwijt. En de politie bekeurd daar geregeld. Er is
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contact met de gemeente contact geweest over het parkeren. Antwoord van het parkeren is dat
het Europapark niet is ingericht op wonen. Het kwam erop neer dat ze er niets aan doen. Ze
zeggen dat zij niet recht aan de weg wonen omdat ze boven een bedrijf wonen. Er is
geparkeerd bij dat bedrijf maar dat mag ook niet. Paul heeft voorgesteld dat wij als
bewonersvereniging een sleutel krijgen van de hekjes. Er stonden ineens hekjes. Er is wel
toegezegd dat je mocht laden en lossen. Een ander idee is de hekjes weg te halen en een bord
met laden lossen bij de parkeerplaatsen de plaatsen.
Wasdrogers
Lefier heeft drogers toegezegd, alleen de aansluiting van een wasdroger is niet aanwezig. Het
kost 6000 euro om deze erin te zetten. Het idee wordt geopperd om condensdrogers aan te
schaffen, waarvoor de betreffende aansluiting niet noodzakelijk is. Daarnaast is de
bewonersbijdrage die wordt gevraagd niet kostendekkend. Ze betalen 2 euro
bewonersbijdrage en krijgen dus rond de 240 euro binnen. De huidige kosten zijn 400 euro. In
Augustus wil Lefier alles overdragen. De bijwonersbijdrage wat tot nu toe betaald is gaan ze
storten. Dan krijgen ze dus een gat omdat het niet kostendekkend is. Daarom overwegen om
te kijken wat de mogelijkheden voor subsidie zijn. Het Grobos neemt deze punten mee naar
Paul. Dit is de fout van Lefier.
Overige
Wordt veel vernield in het pand. Fietsen gestolen uit de fietsenstalling .Was uit het raam
gegooid, voetballen in het washok. Lefier gaat een openingsfeest organiseren voor Hete
Kolen.
Goeman
Marianne; na deze week zijn ze sinds oktober van alle werkzaamheden af. Heel veel bewoners
klagen daarover en willen daar iets terug; maar Lefier zegt het is buiten jullie wonen dus
Lefier compenseert niet. Lefier heeft wel bijdrage geleverd aan de jaarlijkse BBQ. Voelt toch
niet helemaal lekker omdat het een beetje voelt als afkopen. Rogier W. vult aan dat het toch
derving van woongenot. Ze willen daar nog wel iets van horen. Grobos kan hier wel iets in
betekenen. Rogier W. geeft aan dat er waarschijnlijk wel strikte wetgeving over is. Last:
parkeerplaatsen ingenomen, veel geluidsoverlast. Bewoners die lekkage hebben gehad zijn
gecompenseerd. Elektrische kachels wordt je wel voor gecompenseerd. Bij de Goeman regel
je je eigen energie rekening en daar zijn wel voor mensen gecompenseerd. Het was ten
behoeve van hun gebouw. Het gaat meer om een excuus briefje wat Lefier doet. Lefier heeft
achterstallig onderhoud gepleegd. En nu acht maanden in de zooi.
Marijn geeft aan dat je moet blijven aandringen bij Lefier.
Lefier is niet van plan om alle bewoners te compenseren. In overleg met Jolanda hoeft Lefier
helemaal niets want het was buiten jullie woning. Rogier geeft aan: kijk nog even aan hoe de
post genoemd is voor de BBQ. Bewoner via de rechter uit huis gezet binnen een halfjaar
omdat hij die fietsen jatten. Veel geluidsoverlast; er wonen veel mensen. Sociale controle van
belang.
- Eendrachtskade 6-10
Marijn: met veel mankementen aan gekampt. Voordeur is minimaal vijftien keer gemaakt.
Elke keer opnieuw uitleggen aan het KCC. Extreme stank op 1 van de etages; Lefier wist niet
waar het was en zou het gaan monitoren. Het betekende dat ze over twee weken nog een langs
zouden komen. Marijn heeft contact opgenomen met Jolanda en uiteindeijk hebben ze toen
actie ondernomen. De geur is gelukkig weg. Marijn vond het opvallend dat zij de leiding
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moest nemen met Lefier. Haar ideeën als plan de campagne enzo zijn uitgevoerd. Marijn geeft
aan dat ze twijfelt of er een zwerver was en dat de vuilniszak niet de oorzaak kon zijn.
Bewoners moesten zelf naar de glazenwassers bellen. Marijn gaat nu met Jolanda om tafel.
Selwerd 2
Erik geeft aan dat ze veel grofvuil hebben van studenten die hun huis verlaten, terwijl er
beneden een container staat. Er zijn ook mensen die de kamers vol achterlaten. Muizenplaag
en de afzuig van de keuken werkt in 1 kolom van het pand niet. Dit is al vier maanden zo.
Rogier M. geeft aan dat als er geen afvoer mogelijkheden zijn je huurverlaging mag
aanvragen. Rogier M. gaat achter Tibolt aan. In het ketelhuis doen vier bedrijven het
onderhoud. Bomen zijn omgevallen en nog niet weggehaald. Onderhoudsverzoeken worden
bij KCC doorgegeven en niet gedaan.
13.!Rondvraag
14.!Sluiting
Rowanne sluit de vergadering om 22:52
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