
 

 
 

 

 

Nieuwsbulletin bewonerscommissie De Hooge Molen 19-04-2021 

 

Beste medebewoners, hierbij het nieuwsbulletin van de bewonerscommissie De Hooge 

Molen. Wij willen als commissie u, als bewoners, op de hoogte houden van de zaken waar wij 

onder meer mee bezig zijn. 

 

1) Onverklaarbare verschillen in de huurprijzen van identieke appartementen 

binnen De Hooge Molen. 

 

Inmiddels heeft een eerste gesprek met Thuisvester plaatsgevonden. Het onderwerp zal 

begin mei 2021 intern door Thuisvester besproken worden met de Raad van Toezicht, waarna  

er een terugkoppeling naar de commissie zal plaatsvinden. Wij verwachten midden mei de 

reactie van Thuisvester met u te kunnen delen. Tot die tijd blijft de ongelijkheid zeker 

bestaan. 
 
 

2) Papiercontainers in de hokken in het souterrain van ons complex. 

 

De containers in de hokken zijn inmiddels geruime tijd verdwenen. Toch zijn er nog bewoners 

die het normaal vinden hun oude papier en dozen in de hokken te dumpen. U begrijpt best dat 

dit niet de bedoeling is. Er is naast de afvalcontainer voor vuilniszakken aan de kant van de 

inrit van de parkeergarage, een aparte afstortmogelijkheid voor papier en karton. Gooit u 

alstublieft uw oude papier en karton hier in. Bij voorbaat dank namens uw medebewoners.  

 

3) Insluiping in de parkeergarage. 

 

Er is inmiddels diverse malen geconstateerd dat wat jongelui er plezier in scheppen in onze 

parkeergarage in te sluipen. Houd u alstublieft in de gaten dat de schuifdeur dicht is voordat 

u deze uit het oog verliest. Een kleine moeite die veel ellende kan voorkomen. 

 

4) LED verlichting in het complex. 

 

Door Thuisvester is/wordt alle verlichting in de openbare delen van het complex voorzien van 

LED verlichting. Thuisvester heeft zonder overleg beslist dat alle lampen op alle verdiepingen 

weer branden. De eerder toegepaste reductie van 5  naar 3 lampen per omloop is hiermee 

weg. Thuisvester geeft  aan dat het energieverbruik (=kosten) voor de bewoners nu lager is 

dan met de drie lampen per verdieping. Indien u toch heel veel moeite heeft met de 

hoeveelheid licht (het went trouwens snel), neem dan even contact op met onze huismeester, 

Adel Salah, zijn gegevens zijn te vinden in de mededelingenkastjes op de BG vloer tegenover 

de liftingang.  

 

Met vriendelijke groet, 

De bewonerscommissie van De Hooge Molen 
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