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Beste medebewoners,
In het verslag van de jaarvergadering van 4 november jongstleden, is aangegeven dat het
voortbestaan van de bewonerscommissie onzeker was.
Na diverse gesprekken met betrokkenen en de ophef die is ontstaan over de vreemde verschillen in
huurprijzen, is nu een nieuwe situatie ontstaan. De commissie zal in een afgeslankte vorm verder
gaan. De samenstelling van de commissie is nu als volgt:
Johan Dilven
Kees Sestig
Gerard van Ballegooijen

Sint Antoniushof 19
Sint Antoniushof 89
Sint Antoniushof 129

(Blok 1)
(Blok 2)
(Blok 3)

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Grootste reden voor het in stand houden van de commissie is het bundelen van het contact met onze
verhuurder, Dit op meerdere gebieden, zoals daar onder andere zijn: het onderhoud van centrale
voorzieningen, de huurprijzen, algehele fysieke toestand van de gebouwen, het schoonhouden van de
gemeenschappelijke ruimten en meer.
Wat achter de voordeur gebeurt is altijd de eerste verantwoording van de bewoner. Indien noodzakelijk, omdat de verhuurder niet adequaat zou optreden, kan de commissie worden geraadpleegd. In
overleg kan dan een aanpak worden besproken.
De website www.dehoogemolen.nl blijft in stand en zal worden bijgehouden door de heer Jan Franse,
Sint Antoniushof 103. De heer Franse is tevens technisch adviseur van de commissie, maar maakt
geen deel meer uit van de commissie.
Wij zullen als nieuwe commissie ons inzetten voor de belangen van het complex De Hooge Molen en
waar mogelijk u als medebewoners ondersteunen waar noodzakelijk. Van onze activiteiten zullen wij u
waar noodzakelijk op de hoogte houden.
Graag vragen wij wel uw aller medewerking voor wat betreft het volgende:
-

Doe nooit de deur zo maar open om collectanten of willekeurige verkopers binnen te laten.
Zeker in deze Corona tijd zijn er veel meldingen van ongenode gasten. Wees voorzichtig.
In deze tijd waarin heel veel mensen bestellingen thuis laten komen, is er veel kartonafval.
Maak alstublieft dozen plat voordat u deze in de papiercontainer doet.

Weet u trouwens dat op deze website ook de leefregels voor het complex te vinden zijn? Kijk eens
naar https://www.dehoogemolen.nl/leefregels/
Wij nemen aan, dat wij uit hoofde van alle bewoners spreken, wanneer wij de afgetreden commissieleden Aad Beljaars, Toon Schrauwen, Gabriël Breedveld en Jan Franse hartelijk danken voor hetgeen
zij in de afgelopen jaren voor de commissie en dus voor de bewoners hebben betekend.
Tenslotte wensen wij u allen als medebewoners een heel voorspoedig 2021 toe en wij hopen dat we
allemaal snel ons oude leventje weer op kunnen pakken. Maar eerst, tot het allemaal over is, hou u
aan de regels, zorg dat u niet besmet raakt en dat u niemand besmet. Stay Safe!.

