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                  Nieuwsbrief 2021-2   Belangen Vereniging de Kolonel 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geachte Bewoners, 

Middels deze nieuwsbrief willen wij u weer informeren over een aantal zaken. 
Op 10 mei 2021 heeft een digitaal overleg plaatsgevonden met de regiocoördinator van Vesteda. 
Daarin zijn een aantal zaken besproken, die we hieronder ook zullen benoemen. 
 
Parkeergarage 

Eerder hebben we al meer malen gesproken over de verlichting van de garage die niet snel aan 
springt bij het inrijden van de garage.  
De firma Pactum heeft geconstateerd dat de sensor bij de ingang niet zoals wenselijk is afgesteld 
na installatie. De huidige afstelling lijkt een duidelijke verbetering welke we komende tijd zullen 
monitoren. 
 
Tuinonderhoud 

Onlangs is het omliggende groen en de daarbij behorende wandelpaden aangelegd door de 
gemeente Ede. De huidige situatie, waarbij passanten vrij dicht het complex benaderen geeft de 
bewoners aan de west en zuidzijde het gevoel van aantasting van hun woongenot. De verhuurder 
is met de hovenier bij het complex geweest om te kijken hoe het tuinonderhoud eruit moet komen 
te zien nu de grenzen rondom het complex meer duidelijk zijn geworden. Er is in overleg met de 
BVK overeen gekomen om een rand met wilde bloemen aan te leggen. Het grasvlak boven de 
parkeergarage blijft dan gewoon aanwezig, maar de schuine zijkanten worden ingezaaid. 

Kosten onderhoud: €400 (identiek aan onderhoud voor maaien van deze zijkanten). De kosten 
voor het jaarlijks inzaaien worden door Vesteda gedragen. Deze wijze van aanleg draagt bij aan 
een betere biodiversiteit van de omgeving en in de bloeiperiode zorgt het voor een natuurlijke 
afscheiding. 

Uit de mailwisseling met bewoners is duidelijk geworden dat de hovenier de schuine kanten eerder 
al had opgenomen in zijn onderhoud. Dit omdat zijn contract spreekt van een scope tot 5 meter uit 
de gevel. 
Aan de hand van de volgende foto’s, gezonden aan de verhuurder, hebben wij bericht ontvangen 
dat onderhoud middels de eerdere aanbieding zal plaats blijven vinden. 
    

     

Contactgegevens:   

 
secretarisdekolonel@gmail.com 
 
KvK no: 74315412 



 2 

Afwatering uitstekende terrassen 

Via het verslag van de Algemene Leden Vergadering heeft Vesteda kennisgenomen van ons 
standpunt in de kwestie van wateroverlast op de balkons. Aansluitend is de BVK verzocht om een 
inventarisatie te maken van klachten. Aan de hand van dit overzicht heeft Vesteda laten weten 
over te gaan tot de volgende aanpak. 

1. Aangebrachte afvoerpijpjes  
De aangebrachte afvoerpijpjes bij diverse gootjes zorgen ervoor dat onderliggende bewoners 
geluidsoverlast ervaren van druppels die op de reling van het balkon vallen. Bij een proefopzet is 
gebleken dat verlenging van de huidige pijpjes de overlast afdoende vermindert. Om deze reden is 
besloten dat de overige pijpjes eveneens aangepast gaan worden. 

2. Ervaren overlast doordat de afvoer van het bovengelegen balkon niet recht boven de 
afvoer van het onderliggende balkon uitkomt.  

Ook hiervan is besloten dat de situatie bij de doorgegeven adressen uit coulance wordt aangepast, 
zodat beide afvoeren meer op elkaar aansluiten. 

3. Achterblijven van water in de goot van het balkon 
Deze kwestie is voorgelegd aan Bouwbegeleider ABCNova (neutrale partij), die bij de nieuwbouw 
betrokken is geweest. 

Hierbij is door hen aangegeven dat de constructeur en architect stem hebben gehad in de huidige 
bouwwijze. Het achterblijven van water in een goot op het balkon valt binnen de normen/richtlijnen 
en is geen gebrek. Op basis van dit advies is dan ook besloten dat de situatie van de goten niet 
wordt aangepast. 

Na een “normale” regenbui mogen er echter geen grote plassen op het balkon zelf blijven staan. 
Mocht dit ergens toch voorkomen, dan ontvangt Vesteda daar graag foto’s van.  

Verder hebben balkons die zijn voorzien van tegels als “waterlijn” de bovenkant van de tegel. 
Onder de tegel mag dus gewoon water blijven staan. 

Plaatsing Plantenbakken. 

Zoals eerder al per mail gemeld zijn we de bewoners dankbaar voor hun bijdrage via Ede-doet en 
de BVK voor de financiering van de nieuwe plantenbakken. 
Harry heeft de kleine bakken inmiddels van nieuw groen voorzien. 
De verhuurder heeft laten weten dat ze het een prachtig resultaat vindt wat door de vrijwilligers is 
neergezet. Deze vrijwilligers, ondersteunt met koffie, cake e.d. vastgelegd op de gevoelige plaat, 
vindt u terug op de website van De Kolonel.  

                            
 
 
Huurverhoging 

Op basis van ons adviesrecht, zoals in de Overlegwet verwoord heeft Vesteda de BVK in maart 
2021 gevraagd te reageren op hun huurprijsbeleid. Aansluitend hebben we gezamenlijk een 
bezwaarschrift ingediend. Inmiddels heeft u op basis van een door de politiek afgedwongen 
maximale verhoging van 2,4 % een aankondiging ontvangen.  

De laatste digitale bijeenkomst heeft het bestuur van de BVK nogmaals zijn zorg uitgesproken over 
de vele wisselingen in het gebouw en de daarbij doorgevoerde huurverhogingen, waardoor een 
ongelijkheid in huren versus vierkante meters ontstaat. 



 3 

In reactie geeft de manager van Vesteda aan dat ook Vesteda gebaat is bij huurders die lang 
blijven wonen en verhuurt daarom met een contract voor minimaal 1 jaar. Langer kan uiteraard 
niet. De hoogte van de huur is dan ook zeker niet bedoeld om mensen te laten verhuizen. De 
huren worden marktconform vastgesteld.  

De BVK geeft hierbij wel aan dat het vreemd blijft voelen dat de pensioenen de afgelopen jaren 
niet zijn geïndexeerd, terwijl de huur wel hoger wordt. Dit terwijl het in beide gevallen het ABP 
betreft. 

Foto’s Website 

Op de Algemene Leden Vergadering hebben we afgesproken de geplaatste foto’s op de website 
onder loep te nemen. 
Wij zouden willen voorstellen alleen de foto’s van openbare activiteiten te handhaven. 
Dus van de bouw van de Kolonel, de entree bij kerst, Tuin geschikt maken, Kick-off BVK, foto’s 
Parklaan, oprichting en het aanbrengen van plantenbakken. 
Betekent dat we alleen de foto’s van nieuwjaar 2019 zouden willen verwijderen ivm het meer 
persoonlijke karakter. 
Graag ontvangen wij uw zienswijze mocht u er anders over denken. 
 
Contributie BVK 
 
De penningmeester wil u nog even herinneren aan de datum van 1 juni 2021. 
Een kleine hint voor diegene welke zijn contributie voor de BVK nog niet heeft overgemaakt. 
Het lidmaatschap van de BVK bedraagt € 10,00 per jaar. 
U kunt dit over maken op bankrekening NL55 RABO 0307063526 t.n.v. G.Meurs. 
 
Papiercontainer 
 
Zoals u weet dient de papier container iedere woensdag aan de weg aangeboden te worden voor 
het legen. Astrid Hartgerink neemt iedere week deze taak op zich, echter op 2, 16, 23 en 30 juni is 
zij verhinderd. Langs deze weg zoeken wij een vrijwilliger die deze taak op zich zou willen nemen 
voor de genoemde data. 
Mocht u bereid zijn dit deze dagen te willen verzorgen dan horen wij dat graag. 
  
 
Met vriendelijke groet, 

Het bestuur BVK 


