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                                Nieuwsbrief 2021-1   Belangen Vereniging de Kolonel 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geachte Leden, 

 
Een van de zaken welke het bestuur het afgelopen jaar heeft geleerd, is dat de nieuwsbrief een goed middel is om u 
van de ontwikkelingen op de hoogte te houden.  
Bij deze ontvangt u dan ook de eerste nieuwsbrief van 2021 om u over een aantal zaken bij te praten. 
. 
Afwatering uitstekende terrassen 
Naar aanleiding van de verslaglegging in de notulen van de ALV hebben zich nog twee leden gemeld met 
wateroverlast op het balkon. Dit betekent dat er 13 van de 37 bewoners aangeven last te hebben van 
overmatig water op het balkon, water of schoonmaakmiddelen van bovengelegen balkons te ontvangen en 
of te maken hebben met druppelende afvoerpijpjes van hoger gelegen balkons. Inmiddels heeft verhuurder 
Vesteda laten weten het initiatief te hebben genomen om een proef te starten met de modificatie van het 
beruchte pijpje en de aansluiting van afvoer van hoger gelegen balkons. 
Met dank aan de huurder waar de proef plaats vindt tonen we hierbij aan de hand van de foto’s op welke 
wijze het pijpje verlengd is en het afvalwater van bovengelegen balkons nu direct naar de centrale afvoer 
worden geleid.  

   
  
We houden u graag op de hoogte van de proef, zover de informatie ook met ons wordt gedeeld. 
 
Parkeergarage 
De BVK wil de zorg over het gebruik van de parkeerplaatsen onder de aandacht brengen. 
Meerdere plaatsen zijn voorzien van andere materialen dan motorvoertuigen. 
Het bestuur beseft terdege geen partij te zijn in de naleving van regelgeving uitgevaardigd door de 
verhuurder, echter doen we wel een beroep op eenieder om in het belang van elkaars woongenot, 
brandveiligheid etc. hier op gepaste wijze mee om te gaan. 
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Schoonmaak: 
In samenwerking met Vesteda heeft er veel overleg plaatsgevonden met de firma Kroon over de 
schoonmaak van de Kolonel. Op onder andere aangeven van leden over de kwaliteit, zijn er meerdere 
gesprekken en controle rondjes met de firmaa Kroon geweest.  
Met als resultaat dat de schoonmaakster welke tot half december 2020 haar taken naar behoren uitvoerde 
weer terug op deze locatie is.  
Ook is zij inmiddels van betere materialen voorzien wat goed te merken is aan de geur in de gangen e.d. na 
schoonmaakwerkzaamheden. 
 
Schotten van open ruimten op de derde etage: 
Vesteda is voornemens de schotten welke in de gangen op de derde etage te makkelijk toegang bieden tot 
loze ruimten onder het dakbeschot af te gaan sluiten. In andere complexen zijn door dergelijke 
mogelijkheden ongewenste situaties ontstaan. 
Voor de kerst materialen zal er een andere opslag gezocht worden, Vesteda geeft aan dat we dit mogelijk in 
de schoonmaakkast en of scoot-mobielruimte kunnen creëren.  
 
Nieuwe huurders: 
Zoals jullie weten hebben onze bestuursleden Dick en Stefanie inmiddels het complex de Kolonel verlaten. 
Er wordt hier en daar nog hard gewerkt echter in februari hebben we op nummer 45 nieuwe bewoners 
mogen verwelkomen en doen we dat deze maand op de nummers 11, 15 en 51. 
Van zelfspreken worden ze via de BVK van het bekende welkomstbloemetje voorzien en heten we ze van 
harte welkom. 
 
Plantenbakken: 
Zoals u weet heeft Harry Groote het initiatief genomen om op Ede-doet een project te starten om onze wat 
snel roestende plantenbakken bij de ingang te vervangen door degelijke van betonnen bielzen. 

   
 
Mocht u hier ook graag aan bij willen dragen verzoeken wij u om bijvoorbeeld de bonnen van Ede-doet van de 
maand maart 2021 te verzilveren op www.Ededoet.nl .  De eerste ronde is in week 12 en wel van 22 tot en met 27 
maart 2021. 

Kies op de site voor aankomende (aankomende initiatieven) dan voor de wijk (Ede centrum, west, oost) en dan nog 
het thema (buitenruimte /groen) en dan scrolt u naar verfraaiing entree complex Ede.  

Streven van Harry en de BVK is om voldoende geld op te halen zodat we nette bakken kunnen plaatsen die niet meer 
beschadigd kunnen worden, zodat we ze ook niet telkens hoeven te herstellen. 

Wij zouden het plaatsen graag realiseren na overleg met Vesteda als een soort afsluiting van een deel van de corona 
beperkingen, al dan niet op gepaste afstand van elkaar maar toch met een borrel op betere tijden. Zie het als een 
vervanger voor het sociale deel van de ALV. 

 
Met vriendelijke groet, 

Het bestuur BVK. 


