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8e NIEUWSBRIEF
BEWONERSCOMMISSIE

HEEMSKERK-De KEMPENAER-TALMASTRAAT
donderdag 5 sept 2019

Bewonersvergadering
Maandagavond 2 september is er een bewonersvergadering geweest
waar iedereen heeft kennis gemaakt met onze architecten Miel,
Martijn en Marilene.Wij hebben gesproken over de laatste
ontwikkelingen, onder andere over het voorbeeld van Hanno van
Megchelen van de Roggeveenstraat in Den Haag en over het positieve
gesprek met Vestia. We hebben Vestia uitgenodigd om samen de
mogelijkheden te onderzoeken voor een gezamenlijke oplossing ter
verbetering van onze woningen. Zij zijn ingegaan op ons voorstel.
Dit is een prille, eerste stap: een omschakeling van toch vooral strijd
naar samenwerking. Haast niet te geloven! Vestia heeft de gemaakte
afspraken inmiddels ook bevestigd.

De architecten bezoeken een aantal huizen en inventariseren hoe de
woningen er technisch en bouwkundig voor staan. Zij bezoeken
daarbij verschillende type woningen in de drie verschillende straten.

Voor het zoeken naar een oplossing is het belangrijk dat de
architecten weten wat elke huurder wil; wie wil hier blijven wonen en
onder welke voorwaarden ? Hier volgt spoedig verder bericht over.

Media
De eerste stap naar samenwerking met Vestia is pril en vertrouwen
moet aan beide zijden groeien. Daarvoor hebben we de medewerking
nodig van alle bewoners. Zeker bij de opname van de videoclip zal de
media aanwezig zijn. We willen iedereen verzoeken te benoemen dat
er een positieve ontwikkeling is met Vestia, waar wij blij mee zijn en
hier de nadruk op te leggen.



Opname videoclip Inge
Zondag 15 september wordt het lied van Inge Bonthond en Joris Lutz

gefilmd in de Talmastraat. Het lied is een ludiek statement over onze
situatie en dat wij in onze huizen en buurt willen blijven wonen.
Wij bewoners hebben ook een rol in de clip. Inge heeft een scenario
bedacht, waaraan we allemaal kunnen meedoen! Bovendien zijn er
voor 40 bewoners gele vestjes voorhanden, met op de achterkant de
woorden Gele Vestia! Het wordt een heel leuk feestje, waarvan RTV
Rijnmond tevens verslag zal doen. Wil je niet op TV of in de clip, dan
kun je altijd meedoen op de achtergrond.
Locatie: Talmastraat
Tijd: 12 uur
Wil je mee dansen, kom dan een uurtje eerder, dus om 11:00.

Reparatie-aanvragen
Nieuwe klachten en reparatieverzoeken kun je gewoon indienen bij
Vestia, zie https://www.vestia.nl/reparatie-aanvragen. Als de
reparatieverzoeken noodzakelijk zijn en onvoldoende opgelost
worden, laat dit ons weten op bewonerscommissiehkt@gmail.com en
dien een klacht bij Vestia en bij bouw- en woningtoezicht. Wij zullen
deze klachten verzamelen en t.z.t. in gesprek met Vestia opnieuw
onder de aandacht brengen.

Spreekuur Talma Terras
Aanstaande maandag is er weer spreekuur voor bewoners van het
HKT blok op het Talma Terras. We praten je bij over de stand van
zaken en beantwoorden zo mogelijk alle vragen. Mocht je input
hebben voor de Bewonerscommissie, of een goed idee, dan zijn we
daar natuurlijk ook in geïnteresseerd.
Het spreekuur wordt gehouden door Rosa Sluijs.

Locatie: Talma Terras, aan de grote tafel op de Talmastraat, bij de
grote blauwe parasol.
Tijd: maandag 9 september, tussen 18:30 - 19:30.
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