Bijpraten vanuit de HBV

Alkmaar 18 november 2020

Door Covid-19 (het nieuwe coronavirus) kunnen we helaas geen vergaderingen meer
houden voor en met de bewonerscommissies. We hebben ons te houden aan de RIVMmaatregelen zoals 1,5 m afstand houden van elkaar.
En omdat de meeste afgevaardigden in “de kwetsbare groep” vallen heeft het bestuur een
besluit genomen om geen ledenvergadering te houden tot het vaccin er is.
We hopen dat, als het vaccin er is, we in april 2021 weer mogen starten met de Algemene
leden vergadering.
De HBV vergadert nu met 7 mensen in de vergaderruimte, alleen het bestuur is om de 14
dagen aanwezig. De adviseurs mogen nu ook niet komen i.v.m. de 1,5m afstand.
We willen proberen om u wat vaker via de website op de hoogte te houden wat er leeft bij
de HBV.
Helaas heeft de bewonerscommissie De Prinsenhof lll besloten om per 1 januari 2021
te stoppen. Er zijn geen andere mensen die dit over willen nemen.
Er is een nieuwe bewonerscommissie in een Vereniging van Eigenaars bezig een
nieuwe commissie op te richten per 1 januari 2021. Ze behartigen de belangen van
de huurders en heten “Het bewonersbelangenpanel Hooftstraat 34-86”.
Bij de laatste ledenvergadering hebben we u gevraagd om met onderwerpen te
komen voor een volgende ledenvergadering in 2021.
De volgende onderwerpen hebben we binnen gekregen:
Duurzaamheid, de plannen van Woonwaard in de aankomende 5 jaar,
schoonmaakbedrijven uitnodigen, leefomgeving.
Energie: isolatie van woning; zonnepanelen; infrarood verwarming; warmtepompen;
ventilatie.
Veiligheid: Brandveiligheid van gevels en daken; Toegangscontrole; camera’s.
Genoeg onderwerpen om over te praten als we weer samen mogen komen.
Ook heeft u gehoor gegeven om alle financiële jaarstukken van het afgelopen jaar te
bekijken en heeft u het bestuur decharge gegeven. Hartelijk dank daarvoor.
In de maand december kunt u weer een nieuwsbrief van IJsbrand Schulp verwachten.
Blijft u allen gezond en denk om elkaar!
Hartelijke groet,
HBV-bestuur.

