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Van het bestuur
In de vergadering van 19 mei 2019 werd de vraag van twee bewoners inzake het uitoefenen van een bedrijf in hun
woning besproken. Het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten aan huis is volgens artikel 9 van het Huishoudelijk Regelement
namelijk pas toegestaan na goedkeuring door het bestuur. Besloten werd:
- in te stemmen met beide verzoeken om de genoemde bedrijfsactiviteiten op het woonadres te mogen uitoefenen en dit schriftelijk te bevestigen
- aan te geven dat het portiek niet bestemd is om te gebruiken als wachtruimte
- dat de toestemming alleen geldt voor de bewoner die het verzoek heeft gedaan en niet voor derden.
- dat de toestemming alleen geldt voor de bedrijfsactiviteiten zoals door de bewoners in het verzoek is aangegeven en dat voor een uitbreiding of wijziging hiervan opnieuw toestemming aan het bestuur dient te worden
gevraagd.
- dat het bestuur zich het recht voorbehoudt om bij overlast voor de bewoners en/of omgeving door de bedrijfsactiviteit de toestemming geheel of gedeeltelijk in te trekken.
In de AB vergadering van 16 juli 2019 kwamen onder meer de volgende punten aan de orde:
Handhaving
Diverse bewoners werden aangesproken en aangeschreven en verzocht
serieus notie te nemen van aanmerkingen op het onderhoud van tuinen,
het plaatsen van fietsen waar deze niet horen en het gebruiken als
opslagplaats van de nis tussen de wooningangen in de etagewoningen.
Een aantal van hen nam direct actie, waarvoor onze dank.
Bewoners die de verzoeken om bijvoorbeeld de tuin in orde te brengen
negeren, lopen het risico dat Daal en Berg de werkzaamheden laat uitvoeren en de kosten op de bewoner verhaalt. Handhaving is een heel
vervelend karwei maar helaas noodzakelijk. Rob Moree houdt een en ander in de gaten.
Verhoging onderhoudsbijdrage B-leden
Uit de vernieuwde Meer Jaren Onderhoud Planning (MJOP) 2019-2068 blijkt dat de huidige onderhoudsbijdragen en
daarmee ook het saldo van het individuele onderhoudsfonds (OHF) op korte, middel en lange termijn veel te laag zijn.
Binnen het bestuur werd een voorstel besproken tot het verhogen van de onderhoudsbijdrage per 1 januari 2020 en de
aan te houden bandbreedte/ondergrenzen van bijdrage en standen OHF.
Daal en Berg heeft momenteel 39 leden die het woonrecht hebben gekocht (B-leden). Daarvan voegt een aantal op dit
moment jaarlijks geen middelen toe aan het onderhoudsfonds. Zij hebben bij aankoop eenmalig een bedrag gestort in hun
fonds. Deze categorie bewoners loopt het grootste risico op een negatief saldo van hun depot.
(Stand van deze fondsen, per 31 december 2018 geeft een bandbreedte tussen de € 1.408,- en € 2.921,-)
Daarnaast stijgen de prijzen van arbeid, materiaal en materieel jaarlijks, de trend is dat dit hoger ligt dan de inflatie. De
strenger wordende regelgeving en de BTW verhoging hebben ook een prijsverhogend effect. De onderhoudsbijdragen
werden ook niet geïndexeerd. Dit betekent dat de huidige bijdragen niet meer aansluiten op de MJOP. Aanpassing is
noodzakelijk.

Om te voorkomen dat op korte termijn onvoldoende saldi aanwezig zijn om het onderhoud te bekostigen, werd besloten
tot:
- Negatief saldo tijdelijk goed te keuren. Verdere voorwaarden moeten worden besproken (lees rente ter
compensatie inflatie en verplicht minimumpercentage per jaar van de schuld aflossen, minimum standaard
inleg OHF versleuteld per type);
- Een ondergrens vast te stellen en te berekenen wat een individueel onderhoudsfonds gemiddeld dient te bevatten;
- Per type woning vanaf 1 januari 2020 een aangepaste bijdrage per jaar vast te stellen;
- De jaarlijkse bijdrage zal in een aantal stappen tot het gewenste niveau worden aangepast;
- En jaarlijks deze bijdrage minimaal met X% te indexeren ter compensatie van prijsstijgingen.
Dit wordt door het bestuur op korte termijn doorgerekend en met de RvC besproken. In oktober zal een bijeenkomst met
de B-leden worden belegd waarin dit voorstel zal worden toegelicht.
Daarbij zal ook worden gekeken naar de nieuwe subsidieregeling onderhoudskosten, die in de plaats kwam van de
aftrekbaarheid inkomstenbelasting. Uitvoeringsorgaan RCE heeft gemeld akkoord te gaan met een regeling waarbij
Daal en Berg centraal, namens de bewoners, de onderhoudskosten declareert. Dit kan, om juridische redenen echter
niet in één keer tegelijk maar de aanvragen zullen voor alle woningen in aparte tranches moeten worden aangevraagd.
Het bestuur wordt ondersteund door een werkgroep waarmee een nieuw werkproces zal worden opgesteld.
Complexe materie dus.
Nieuwe procedure aftrek onderhoudskosten B-leden
In een eerdere nieuwsbrief meldden wij de problemen rond de nieuwe vergoedingsregeling voor onderhoud aan monumentenwoningen. Het bestuur stuurde in januari een brief (die in kopie naar de B-leden werd gezonden) naar het uitvoerend orgaan, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarin werden de door ons geconstateerde problemen van
het nieuwe uitvoeringsregime uitvoerig toegelicht. Dit leidde tot een vervolgcorrespondentie, waaruit al snel bleek dat de
RCE niet alleen goede nota van de door ons aangedragen bezwaren had genomen maar ook bereid was tot het actief
meewerken aan een oplossing. De bijzondere status van onze vereniging leidde ertoe dat minister Ingrid van
Engelshoven zich persoonlijk met het dossier bemoeide en besloot tot een uitzondering in de uitvoering voor Daal en
Berg. Zonder teveel op details in te gaan, ziet de regeling er voor Daal en Berg er nu als volgt uit:
Doordat de minister gebruik heeft gemaakt van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht kan Daal en Berg
namens de woonrechteigenaren een subsidieaanvraag voor exterieur onderhoud indienen. De woonrechteigenaren
moeten de vereniging daartoe mandateren. Daal en Berg verzorgt dan de aanvraag voor subsidie van de betreffende
exterieure werkzaamheden aan de woningen van de B-leden. Na toekenning van de subsidie zullen de ontvangen gelden
worden teruggestort in het onderhoudsdepot van de betreffende B-leden.
Er zitten nog enkele uitvoeringstechnische haken en ogen aan de regeling. Samen met enkele B-leden wordt momenteel
bekeken hoe daarmee het beste kan worden omgegaan, zodat risico’s zoveel mogelijk worden vermeden.
Wanneer het bestuur alles rond heeft zullen de B-leden over de uitvoeringsaspecten worden geïnformeerd. Wellicht in
een speciale daartoe uitgeschreven bijeenkomst. Duidelijk is dat de uitvoeringskosten van de vereniging door deze
nieuwe regeling zullen toenemen.
Deuren
Het komt nogal eens voor dat in de woningen binnendeuren ontbreken of verminkt zijn. Het beleid is dat bij mutaties,
de deuren zoveel mogelijk worden teruggeplaatst. Dit kan een replica zijn of een opgeknapte oude deur uit het depot.
Gezien de forse kosten van dergelijke operaties zal het bestuur situationeel bepalen of en welk type deur zal worden
geplaatst.
Belangrijke data
30 november, van 10.00 tot 12.00 uur: bespreken conceptbegroting 2020 met de leden, in het verenigingskantoor
5 januari: nieuwjaarsreceptie Daal en Berg (uitnodiging volgt)

T-mobile
T-mobile heeft in de wijk kabels gelegd om klanten van snel internet te voorzien.
Wanneer u een aansluiting hebt besteld bij T-mobile, let er dan op dat de aansluiting via de bestaande infrastructuur wordt aangelegd. Blijkt dat niet te
kunnen en moet er worden geboord of gebroken om de kabel in uw woning te
krijgen, meldt dat dan direct bij Daal en Berg (info@daalenberg.nl). Dan komt
één van de opzichters in actie teneinde te voorkomen dat er schade aan het
monument ontstaat.
Nieuwe Haagse regels woningverhuur
De gemeente Den Haag heeft per 1 juli een nieuwe regeling voor huurwoningen ingesteld. De gemeente gaat de huren
tussen € 720,- en € 950,- per deze datum ook reguleren. Voor woningen tot € 720,- is dat al jaren het geval.
Daal en Berg wordt hierbij beschouwd als beroepsmatige verhuurder. Indien geen huisvestingsvergunning wordt aangevraagd door de nieuwe bewoner dan loopt de vereniging het risico op een boete van € 10.000,- en bij herhaling
€ 20.000,-. De huurder krijgt een boete van € 410,-.
De verwachting is dat de gemeente actief gaat handhaven, dus Daal en Berg zal deze nieuwe regeling zeker respecteren.
Woningen tot € 950,- huur per maand en groter dan 80m², moeten worden toegewezen aan huishoudens van minimaal
drie personen. Volgens het BAG register (Basis Registratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) zijn de appartementen in de hoogbouw 71 of 72m². Dit levert bij de huidige toewijzingssystematiek, waarbij een etagewoning ook aan
een eenpersoonshuishouden wordt verhuurd, geen probleem op. Bij verhuur van de laagbouw worden ook geen moeilijkheden voorzien. De huren van gerenoveerde woningen zoals die laatstelijk werden verhuurd, liggen namelijk net boven
de € 950,- en de puntentelling komt ruim boven de 185 punten uit.
Het is even opletten bij de grotere hoekwoningen van de hoogbouw (Klimopstraat 2, 4, 6 en 124, 126 en 128).
Deze moeten bij verhuur met een huurprijs onder de € 720,- aan tenminste 3 personen worden toegewezen. De reden
hiervan is dat deze hoekwoningen 93m² oppervlakte hebben. De huur ligt momenteel rond de € 720,-. Bij toewijzing zal
goed opgelet moeten worden of het hier geen ‘grensgeval’ betreft.
Aanvraagprocedure
De aanvraagprocedure van een huisvestingsvergunning bedraagt maximaal 8 weken. Bij een correct ingevuld aanvraagformulier kan de vergunning met 2 weken worden verstrekt. Dat stelt de gemeente tenminste.
Bij de eerste aanvraag duurde het echter zeven weken voordat de brief -correct aangevraagde- vergunning werd verstrekt en daar kwam ook nog enig tussentijds getelefoneer van betrokkene en het bestuur met de gemeente aan te pas.
Gevolg was wel dat de planning van de aannemer, die het een en ander in de leeg te komen woning heeft te doen, werd
opgeschoven en het leidde tot grote onzekerheid bij de aanvrager en de kandidaat voor de woning die vrij ging komen.
Hopelijk heeft de lange wachttijd te maken met kinderziektes in de uitvoering en de vakantieperiode.
De tweede aanvraag werd inmiddels ingediend en we hopen dat de verwerking hiervan vlotter zal gaan.
Zelf aanvragen
Op de website van de gemeente staat dat bij woningen tot € 720,- de verhuurder de huisvestingsvergunning aanvraagt.
Dat geldt echter niet voor Daal en Berg. Wij zijn namelijk geen ‘toegelaten instelling’. Anders dan bij de toegelaten instellingen kan Daal en Berg door de gemeente niet worden gemandateerd voor het verstrekken van een huisvestingsvergunning. De aspirant huurder dient dus in alle gevallen zelf de huisvestingsvergunning aan te vragen. Dat kan op het
Gemeentehuis aan het Spui of op het deelkantoor aan de Leyweg. Daarbij moet een kopie van de huurovereenkomst
worden ingediend (Leges: € 45,05).
Inkomensnormen
Bij de vergunningverlening worden door de gemeente ook inkomensnormen gehanteerd. Bij een huur tot € 720,- per
maand mag het jaarinkomen van het huishouden niet hoger zijn dan € 46.238,-.
Bij een huur tussen € 720,- en 185 punten tot € 950,- per maand: bruto jaarinkomen (incl. vakantiegeld) van het huishouden is € 57.053,- of minder bij een eenpersoonshuishouden, of € 67.053,- of minder bij een huishouden met 2 of
meer personen (bedrag vanaf 1 juli 2019).

Nieuwe procedure
Vanwege de nieuwe gemeentelijke regelgeving hanteert Daal en Berg per 1 juli een nieuwe procedure bij de toewijzing
van huurwoningen.
- Voordat een huurovereenkomst wordt ondertekend, zal met de kandidaat huurder moeten worden nagegaan of
deze aan alle criteria voldoet. Is dat zo, dan kan een voorlopige huurovereenkomst worden ondertekend.
Daarin wordt een ontbindende clausule opgenomen, zodat bij onverhoopt niet toekennen van de huisvestingsvergunning de overeenkomst ontbonden wordt verklaard.
- Ook het aantal m² van de betreffende woning zal voortaan in de overeenkomst worden vermeld.
- De bewoner zal Daal en Berg een kopie van die vergunning moeten overleggen voordat de woning daadwerkelijk kan worden betrokken.
- Pas dan kan de huurder als lid van de coöperatie Daal en Berg worden ingeschreven.
(Zie ook: https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/woonvergunningen/
huisvestingsvergunning-aanvragen.htm)
Mutaties
>> De familie Kulk-Spaans verhuisde van Klimopstraat 66 naar Papaverhof 13, de voormalige woning van
mevrouw Van Gent.
>> Mevrouw S. Alink (zij komt van de D-lijst) is de
gelukkige nieuwe bewoner van Klimopstraat 66
>> Iris Crebas verliet na 40 jaar ons complex.
>> Mevrouw van Dijk van Klimopstraat 78 (A-lijst)
verhuisde naar de woning van Iris in Klimopstraat 68.
>> Voor de woning Klimopstraat 78 werd een nieuwe
huurder gevonden: Mevrouw van Kuijk en haar twee
kinderen (van de D-lijst).
>> De familie Rog verliet de A-lijst en verhuisde van
Klimopstraat 62 naar de parterrewoning Klimopstraat 80.
>> Dewi Lafontaine, dochter van Justine Lafontaine van de Papaverhof 25, stond op de B-lijst en huurt sinds mei de
etagewoning Klimopstraat 62
>> In september kwam de woning Irisstraat 124 beschikbaar.
Mevrouw Versleijen verruilde deze woning na 40 jaar voor
Van het bestuur
een gelijkvloerse aanleunwoning elders. De woning zal na een grondige opknapbeurt worden verhuurd. Kandidaten van
de A-lijst worden binnenkort benaderd.

Overleden
Op tweede pinksterdag 10 juni overleed, na een veelbewogen maar
volgens eigen zeggen ‘heel mooi leven’, op 92-jarige leeftijd Jan de Wit.
Jan, geliefd door zijn vrouw, beide dochters en kleinkinderen, woonde
samen met zijn echtgenote Riet, 50 jaar bij Daal en Berg.
In mei werd Jan in hun woning Klimopstraat 1 getroffen door een
hersenbloeding. Tijdens zijn revalidatie werd een tweede bloeding hem
fataal. Zijn crematie vond plaats op zaterdag 15 juni.

Belangrijk: nieuw e-mailadres.
Sinds juni beschikt Daal en Berg over een nieuw emailadres: wachtlijst@daalenberg.nl.
Verschillende medewerkers en bestuursleden kunnen dit mailadres rechtstreeks
benaderen en daardoor snel reageren op vragen en opmerkingen over de wachtlijst.
Dus: hebt u een vraag over de wachtlijst of wit u een wijziging aanbrengen in uw
geregistreerde voorkeur en/of gegevens, stuur dan voortaan een bericht naar
wachtlijst@daalenberg.nl.
Wanneer u uw reactie naar een ander emailadres van de vereniging stuurt, zal deze
eerst uit de berichten gefilterd moeten worden en doorgezonden aan
wachtlijst@daalenberg.nl. Pas daarna kan een reactie van het bestuur worden opgesteld,
waardoor vertraging in de communicatie zal ontstaan.
Archief geschoond
Het stond al heel lang op de actielijst en het moest er eens keer van komen:
het schonen van het archief van Daal en Berg. Een eerste slag werd gemaakt in 2016, toen Marcel Teunissen research voor het jubileumboek deed.
Hij isoleerde de historisch belangrijke stukken uit de grote bergen papier die
in de loop der jaren in de bekende grijze kasten waren aangelegd. En ieder
jaar kwam er meer bij. Op dinsdag 2 juli was het dan eindelijk zo ver. Alle
stukken, daterend vanaf 1917, werden doorgenomen en op belangrijkheid
gesorteerd. Volgens onze interne regels moet alles jonger dan 10 jaar worden
bewaard. Deze norm was de basis voor de beslissing: bewaren of wegdoen.
Historisch materiaal werd uiteraard veilig gesteld en alle verouderde stukken

afgevoerd.
Bij het opruimen kwam onder andere een brief uit 1955 van Peter Schilperoord boven
water. De befaamde oprichter van de Dutch Swing College Band betrok toen de woning
Klimopstraat 48. De iconische Haagse bandleider verklaart in deze formele brief dat hij,
bij vertrek, de woning in goede staat zal opleveren.

Ook werd een setje foto’s uit 1995 aangetroffen. Het betreft de ondertekening van de
beheersovereenkomst met De Goede Woning, die in dat jaar het beheer over ons
complex op zich naam. Op enkele foto’s staat ook de toenmalige administrateur de heer
Meinders, onder oudere bewoners bekend en -soms ook- berucht.

De brief van
Peter Schilperoord

1995: bestuursleden Loukie Nak,
Hein Nas en Aad Schuurmans

1995: Hein Nas (arm) Loukie Nak, Aad schuurmans,
Wim Vos, onbekend, de heer Meinders

Henri neemt taken Vera over
Doordat Vera Hooghiemstra vanwege haar studie
en een baan de administratieve werkzaamheden
niet kon voortzetten, ontstond een plotselinge
vacature administratief medewerker.
Onze secretaris, Henri de Vries heeft deze werkzaamheden overgenomen. Daarmee werd de
continuïteit van het werk veilig gesteld.
Renovatie plantsoen
Het is zo ver: de Gemeente gaat het plantsoen van de
Papaverhof renoveren. Wil Durand en Til Schuurmans
hebben hierover overleg gevoerd met de opzichter
groen van Segbroek. Dit resulteerde in een gedetailleerd plan van aanpak. Belangstellenden kunnen dit
plan op het kantoortje inzien. De uitvoering zal medio
oktober plaatsvinden. Er is naar gestreefd om de beplanting enigszins in overeenstemming te brengen
met de groene inrichting zoals die rond 1920 moet
zijn geweest. De structuur en bestrating van het
rijksmonumentale groen (het plantsoen heeft een
eigen monumentennummer) blijft uiteraard ongewijzigd. Vanwege de aan terreur grenzende overlast
die de jeugd de omwonenden bezorgde in de tijd dat
de bankjes er nog stonden, werden deze in het definitieve plan niet opgenomen. Met het oog op de High
Tea op 7 september, hebben medewerkers van de
plantsoenendienst een veel achterstallig onderhoud
weggewerkt (zie bijgaande foto’s). In het nieuwe plan is voorzien in enige
zelfwerkzaamheid van de bewoners. Inmiddels hebben zich al enkele
vrijwilligers aangemeld. De gemeente heeft inmiddels materialen als spades,
harken, schoffels, snoeitangen en takkenknippers afgeleverd.
Ook Daal en Berg zal materialen ter beschikking stellen.

Raymond Neutra bezoekt de Papaverhof
Op vrijdag 23 augustus bezocht Raymond Neutra de
Papaverhof. Wie? Horen wij u zeggen. Raymond is de zoon
van Richard Neutra. Hij was een Oostenrijks-Amerikaans
architect en wordt beschouwd als een van de belangrijkste en
meest vooruitstrevende modernistische architecten.
Neutra werd in 1892 geboren in Wenen en overleed in 1970.
Raymond werd in 1939 in Los Angeles geboren, dus hij moet
nu in zijn 80ste jaar zijn. Hij vond twee architecten in de
familie voldoende en werd dus geen architect, zoals zijn broer
Dion. Onder invloed van de bezorgdheid van zijn vader over
fysiologie en ontwerp, streefde Raymond een onderzoekscarrière in de milieugeneeskunde en epidemiologie na.
Voordat hij met pensioen ging, was hij hoofd van de afdeling
milieu- en beroepsziektebestrijding van het California
Department of Public Health, en hij ziet milieu-ontwerp en
volksgezondheid als nauw met elkaar verbonden. Na zijn
pensionering legde hij zich toe op architectuur van zijn vader
als cultureel Amerikaans erfgoed. Raymond hield zich bezig
met de restauratie van zijn ouderlijke woning, het zogenaamde ‘VDL House’.
Raymond werd samen met zijn gastheer, de architect Peter van der Toorn Vrijthoff , ontvangen in de woning van Loukie
Nak en wilde alles weten over het ontwerp van de woningen en het complex, de bewoners en het functioneren van de
coöperatie. Tijdens een wandeling door ons complex raakte hij onder de indruk van de schepping van Jan Wils, waarin
hij stijlelementen van Frank Loyd Wright herkende. En hij kan het weten, want vader Richard werkte samen met deze
wereldberoemde architect, die Raymond als kind persoonlijk kende. Dichter bij Wright kun je niet komen!
Tijdens een lezing voor Iconic Houses, een week later, vertelde Raymond vele bijzonderheden over zijn vaders werk
(waarbij hij ook een relatie met de Papaverhof legde) en de relatie tussen zijn vader en het gezin Neutra en Wright.
Vertrek bestuurders Wim Pontier en Hansje Hooghiemstra
Tijdens de ALV nam Wim Pontier afscheid als bestuurder. De bewoner van
Papaverhof 11 werd op 30 juni 2010 benoemd en wilde na negen jaar het stokje
doorgeven. Bestuur en bewoners zijn Wim veel dank verschuldigd voor zijn vele
jaren inzet voor de vereniging. Naast een functie als secretaris was Wim altijd
bereid om, bij gevoelige kwesties, als intermediair op te treden. Zijn professionele
vaardigheden als psychotherapeut kwamen daarbij goed van pas. Wim heeft
toegezegd beschikbaar te blijven als
‘vliegende keep’ bij knellende en gevoelige
zaken waar het bewoners betreft. Daar is
het bestuur heel blij mee.
Ook Hansje heeft aangekondigd af te
zwaaien. De echtgenote van Kevin van
Veen en moeder van Kurtis kwam in september 2014 aan boord en leverde vanaf
het begin van haar bestuurlijke periode een altijd positieve en kritische bijdrage bij
alles wat binnen Daal en Berg omgaat. Het bestuur zal van Wim en Hansje nog
informeel afscheid nemen en we gaan op zoek naar opvulling van de twee
ontstane bestuursvacatures.

Early tea
Alweer twee jaar geleden vierde Daal en Berg op grootse wijze het 100-jarig
bestaan. Dus werd het weer eens tijd voor een feestje. Alle bewoners kregen een
flyer in de bus met uitnodiging voor een originele Engelse ‘Early Tea’ op zaterdagmiddag 7 september.
Nadat een bouwploeg enkele stormvaste partytenten en een marktkraam had opgezet brak de zon door. Vervolgens genoot een 50-tal bewoners op het terras aan
de kopse kant van de Papaverhof niet alleen van de verrukkelijke bijdragen van
Lucia Schouten (‘Pannen’).
Er waren sandwiches, muffins, scones met bijbehoren en uiteraard bonbons.
De koffie en thee werd verzorgd door een echte barrista met een originele Piaggio
en natuurlijk was er muziek.
Het duo de ‘HeebieJeebies’ (Paul Pleijsier op ukelele en Inge Klinge op contrabas)
strooiden vrolijke noten van vijftiger en zestigerjaren hits uit over de genietende
menigte. Die zich niet liet afschrikken door een enkel regenbuitje. Immers,
‘gezelligheid kent geen tijd’ en met z’n allen onder een tentdakje is natuurlijk ook
heel knus. Voor de kleintjes was er een springkussen op de hof.
Het festijn werd door onze secretaris Henri de Vries voortreffelijk georganiseerd en
dankzij vele helpende handen verliep alles bijzonder soepel.
Foto’s van het evenement treft u op onze website.

Open MonumentenDag
Op zaterdag 14 september ontving
Daal en Berg een 80-tal gasten.
Zij kwamen voor een presentatie en
een rondleiding in het kader van
Open MonumentenDag.
Loukie Nak stelde haar woning beschikbaar voor nieuwsgierige blikken
en Jaap van Dijk en Jos Praat leidden
de belangstellenden over de
Papaverhof naar de leegstaande
woning Irisstraat 124. Daar konden de
bezoekers hun fantasie loslaten op de
herinrichting van dit pand.
De waardering was groot en de
bedankjes talrijk, een reden om op de
volgende OMD weer mee te doen.
Een van de grote groepen belangstellenden
Bezoek onbekend? Niet open doen!
Op 24 september kregen we een melding en verzoek tot informatie van de politie (wijkagent Segwaart). Op 9 september
tussen 17-18 uur hebben er bij Klimopstraat 72 twee agressieve
mannen aangebeld die aangaven dat zij van een energiemaatschappij waren. Beiden hadden een rode jas aan en wilden bij
het portiek naar binnen.
Heeft u gezien wat er precies gebeurde of iets anders verdachts
waargenomen? Meldt het de politie. De politie heeft een actie
gestart om de intercombeelden van het betreffende portiek uit
te lezen. Gelukkig heeft de bewoonster niet open gedaan en
kwam zij met de schrik vrij.
Dus: vertrouwt u het aanbellend bezoek niet, doe dan niet open!
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