
Samenvatting van het koffie-uurtje met de bestuurder, donderdag                      

21 februari 2019 te Groot Berg en Dal. 

De heer Bronstijn opent om 10.40 uur deze bijeenkomst en heet alle aanwezigen 

van harte welkom.  De heer Bronstijn geeft aan welke thema’s vandaag worden 

besproken.  Door Elise wordt een korte samenvatting gemaakt. 

Voortgang Groot Onderhoud                                                                                           

2019 De huidige werkzaamheden aan galerijen en trappenhuizen van blok 1+2 

(lift 5 t/m 8) lopen geheel volgens planning.  Het schilderwerk aan de buitenschil 

van GBD heeft een onderhoudscyclus van 7 jaar.  Kwaliteit van werk, verf en 

materiaal zijn aanzienlijk verbeterd en minder kwetsbaar voor het winterse 

weer.  Voor zover wordt nu alleen voorbereidend werk gedaan, afwerking komt 

later in het seizoen.  Tevens zal dit jaar de hemelwaterafvoeren worden 

gerepareerd en/of vervangen. Waar nodig wordt mutatie-onderhoud uitgevoerd.                                                                                                                           

2020 Zijn blok 3, 4 en 5 (lift 1-2, 3-4 en terrasappartementen) aan de beurt.  

Ook dit betreft afwerking schilderwerk en onderhoud aan galerijen en 

balkonzijden.  Naast mutatie-onderhoud worden ook installaties nauwlettend in 

de gaten gehouden.                                                                                                  

2021-2025 zal het 5-jarig MJOP worden uitgevoerd in combinatie met 

energetische maatregelen.  Voor het nemen van juiste stappen zal er een 

masterplan komen.  Deze zal tijdens het koffie-uurtje van mei 2019 worden 

gepresenteerd.  Inmiddels zijn met verantwoordelijke ambtenaren binnen de 

Gemeente Berg en Dal gesprekken gevoerd over het duurzaamheidsproject.     

Dit alles om ons te laten informeren over wet en regelgeving, het toekennen van 

subsidies etc. op provinciaal en landelijk niveau.  Uit een krantartikel blijkt dat in 

Nederland energielasten 28% hoger liggen dan in andere landen.                                        

We moeten dus de juiste stappen nemen ! 

Werkzaamheden bos/tuin                                                                                                          

Bomen (bij lift 8) die het zicht belemmerden richting dal én nog enkele 

aangetaste bomen, zijn door Luuk gesnoeid of zo nodig geveld.  Overgebleven 

stronken zullen worden kort gezaagd en weggevoerd.  Een groot deel van de 

takken worden gebruikt om vóór het aangrenzende bos een natuurlijke wal te 

maken.  Dit om herten en wilde zwijnen van het terrein af te houden.  Overige 

takken zullen worden versnipperd.  In kader van de herplantingsplicht zal in het 

najaar, verspreid over het terrein, nieuwe bomen worden geplant.  Ook zal dan 

groot onderhoud worden gepleegd aan de Lindenrij bij blok 1,2,3 (lift 3 t/m 8)  

en onze oude Beuk in de achtertuin.                                                                   1.      

 



Voor het vellen van de Lindeboom in de patiotuin is het wachten op de 

vergunning.                                                             

Het plan voor een nieuwe indeling van de voortuin, wordt in verband met forse 

kosten, voorlopig aan de kant geschoven. 

Cultuur Club                                                                                                        

De heer Goettsch spreekt namens de Cultuur Club.                                                             

Een hoogtepunt de afgelopen maand was het verhaal van Mariken van 

Nieumeghen.  Ondanks de mindere belangstelling een zeer geslaagde middag.  

Vanavond de 21ste februari is er weer een filmavond.                                                      

Voor de maand maart staat er zondagmiddag de 10de een licht-klassiek concert 

op programma én er zal een 3de bridgedrive worden georganiseerd. 

Opnieuw word er een oproep gedaan aan bewoners tot deelname aan de expositie 

“Kunst, kunstig en kunstjes”.  Dinsdag 5 maart stopt de inschrijving.                                     

Een week vóór het Verenigingsdiner, tot en met tweede Paasdag,  zullen de 

verschillende creaties in huis worden geëxposeerd. 

Tenslotte een verzoek om zondag 5 mei a.s. al vast vrij te houden in de agenda.  

Bevrijdingsdag zal deze middag op GBD op bijzondere wijze worden ingevuld. 

De Ledenraad (LR)                                                                                                        

De heer van Os spreekt namens de LR.  Er waren deze maand geen alarmerende 

zaken.                                                                                                                       

Twee te benoemen aandachtspunten zijn                                                                

.de mogelijke aanschaf van een Defibrillator (AED) wordt overwogen.  

Waarschijnlijk dat vanuit de afdeling EHBO dit in Berg en Dal al is 

georganiseerd en zijn er mensen (binnen deze organisatie) die gealarmeerd 

kunnen worden.  Door de heer Bronstijn zal contact worden gezocht met de 

nodige deskundigen.  In het koffie-uurtje van maart volgt meer informatie                                                                                                                         

.de verkoop van appartementen op GBD loopt voorspoedig.  Dit met gevolg dat er 

veel verbouwingen en verhuizingen zijn en overlast niet altijd kan worden 

voorkomen.  Middels een aanvulling op het HR zal worden gepoogd om het 

verhuizen van zware elementen in het weekend, niet langer toe te staan.  Ook zal 

e.e.a. juridisch worden getoetst.                                                                                      

De heer Bronstijn geeft aan dat het hierbij niet gaat over het meenemen van 

een paar dozen of schilderijen máár het verhuizen van een totale inboedel                

in het weekend zonder kennis en/of toezicht van een huismeester.     

                                                                                                                           2.                                           



Overige mededelingen                                                                                                      

.Inmiddels zijn er ruim 70 formulieren van de heer Bronstijn teruggekomen 

m.b.t. toestemming privacy-statement (A.V.G.).                                                    

Een volgende stap kan nu worden gezet.  Het bouwen van een nieuwe website om 

de digitale bewoner te informeren.                                                                              

Naar verwachting zal deze site mei 2019 klaar zijn voor gebruik. 

.Vrijdag 12 april 2019 is de ALV.  Twee weken vooraf wordt de oproep en agenda 

voor de vergadering met bijbehorende stukken bij u bezorgd.                                        

Ter voorbereiding op de ALV zal er donderdag 11 april a.s. een koffie-uurtje zijn 

om o.a. vragen te stellen over de Jaarstukken. 

.Verenigingsdiner 2019 zal zijn op vrijdag 22 maart a.s..  Inmiddels hebben zich 

90 bewoners aangemeld.  Inschrijven kan t/m 15 maart a.s.. 

.Onlangs is er bij lift 4 een rollator verdwenen.  Misschien per vergissing 

meegenomen.  Bij deze een oproep het hulpmiddel terug te brengen. 

.Momenteel maken dagelijks tussen 30 en 40 gasten gebruik van de 

maaltijdvoorziening en verloopt alles naar wens.  Tevens stromen aanvragen 

binnen voor verjaardagen en grotere diners.  De Eetmeesters staan open voor 

suggesties en zien kritiek als gratis advies, dus laat van u horen !                                                               

Bewoners die door de week heen regelmatig eten in het restaurant zien dat de 

aantallen per avond nog wisselen.  Bij deze een oproep én hoop op meer nieuwe 

gezichten in ons restaurant.  

.Geluidsoverlast veroorzaakt door radio of TV van uw buren is vervelend.               

Bij mooi weer gaan straks de balkondeuren weer open en kan overlast toenemen.  

Bent u slechthorend maak dan gebruik van een koptelefoon. 

.Afgelopen maand zijn er bij vele bewoners er nieuwe slimme meters geplaatst.  

Sindsdien komt er bijna kokend water uit de boiler.                                                   

De legionella bacterie kan niet overleven bij een temperatuur hoger dan 60 

graden.  De boilers staan nu afgesteld op 95 graden.  De heer Bronstijn zegt dat 

deze aanpassing collectief bij Kempkes moet worden geregeld.  

 

De heer Bronstijn sluit, met dank aan alle aanwezigen, om 11.40 uur deze 

bijeenkomst.  Het eerstvolgend koffie-uurtje zal zijn op donderdag                     

28 maart 2019.  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.                                                                                                 


