

Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk


hŝƚŶŽĚŝŐŝŶŐ>sŽƉĚŝŶƐĚĂŐϯϬŵĞŝϮϬϭϳ

ĂŶ͗ĚĞůĞĚĞŶǀĂŶĚĞ,sD

ĞƚƌĞĨƚ͗hŝƚŶŽĚŝŐŝŶŐ>sŽƉϯϬŵĞŝϮϬϭϳϮϬ͗ϬϬƵƵƌŝŶŚĞƚŽǁůŝŶŐĐĞŶƚƌƵŵtĞƐƚĞƌƉĂƌŬ

ŽĞƚĞƌŵĞĞƌ͕ϭϮŵĞŝϮϬϭϳ

'ĞĂĐŚƚĞŚĞĞƌͬŵĞǀƌŽƵǁ͕

,ĞƚďĞƐƚƵƵƌǀĂŶĚĞ,sDŚĞĞĨƚŚĞƚŐĞŶŽĞŐĞŶƵƵŝƚƚĞŶŽĚŝŐĞŶǀŽŽƌĚĞůŐĞŵĞŶĞ>ĞĚĞŶ
sĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐŽƉĚŝŶƐĚĂŐϯϬŵĞŝϮϬϭϳŝŶŚĞƚWĂƌƚǇΘZĞĐƌĞĂƚŝĞĐĞŶƚƌƵŵtĞƐƚĞƌƉĂƌŬƚĞ
ŽĞƚĞƌŵĞĞƌ͘ĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐďĞŐŝŶƚŽŵϮϬ͘ϬϬƵƵƌ͘sĂŶĂĨϭϵ͗ϰϱƵƵƌƐƚĂĂƚĚĞŬŽĨĨŝĞŬůĂĂƌ͘EĂ
ĂĨůŽŽƉǀĂŶĚĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǌĂůƵĞĞŶĚƌĂŶŬũĞǁŽƌĚĞŶĂĂŶŐĞďŽĚĞŶ͘ĞĂŐĞŶĚĂǀŽŽƌĚĞ
ǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐƐƚĂĂƚŽƉĚĞĂĐŚƚĞƌŬĂŶƚǀĂŶĚĞǌĞƵŝƚŶŽĚŝŐŝŶŐ͘ĞďŝũůĂŐĞŶƐƚĂĂŶŽƉĚĞǁĞďƐŝƚĞ
ŽƉŚĞƚŝŶƚĞƌŶĞƚ;ǁǁǁ͘Śǀŵď͘ŶĞƚͿ͘

tŝũǁŝũǌĞŶƵŵĞƚŶĂĚƌƵŬŽƉŚĞƚďĞůĂŶŐǀĂŶƵǁĂĂŶǁĞǌŝŐŚĞŝĚ͘
/ŶĚĞǌĞ>sŐĂĂŶǁĞƐƚĞŵŵĞŶŽǀĞƌǁĞůŬĞĂĂŶŶĞŵĞƌŚĞƚŐƌŽŽƚŽŶĚĞƌŚŽƵĚŐĂĂƚƵŝƚǀŽĞƌĞŶ͘
KŽŬŚĞďďĞŶǁĞŝŶǌŝĐŚƚŝŶĚĞŬŽƐƚĞŶǀŽŽƌŚĞƚǀĞƌǀĂŶŐĞŶǀĂŶĚĞǁĂƚĞƌĚŝĐŚƚĞůĂĂŐĞŶǁĞůŬĞ
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚŝĞƐĚĂƚŚĞĞĨƚŽƉŚĞƚŝŶŬŽƉĞŶŝŶŚĞƚŐƌŽŽƚŽŶĚĞƌŚŽƵĚǀĂŶĚĞsǀ͛ƐǀĂŶĚĞƉĂƚŝŽ͛Ɛ
ǀŽŽƌĚĞƉĂƚŝŽďŝŶŶĞŶƚƵŝŶ͘

sĂĐĂƚƵƌĞǀŽŽƌϭďĞƐƚƵƵƌƐůŝĚ
,ĞƚďĞƐƚƵƵƌǌŽĞŬƚŶŽŐƐƚĞĞĚƐůĞĚĞŶ͘tĞǁŝůůĞŶŶŽŐĠĠŶƚĞĐŚŶŝƐĐŚůŝĚĚŝĞŚĞƚďĞƐƚƵƵƌŚĞůƉƚ
ŵĞƚĂůůĞƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞǌĂŬĞŶŽŵƚƌĞŶƚĚĞĚĞŬŬĞŶ͘sŽŽƌĂůŝĞŵĂŶĚǀĂŶĚĞdƵƌĨďĞƌŐŵĞƚĞĞŶ
ďŽƵǁƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚǌŽƵĞĞŶďĞƚĞŬĞŶŝƐǀŽůůĞŝŶǀƵůůŝŶŐŚŝĞƌĂĂŶŐĞǀĞŶ͘

KƉĚĞĂĐŚƚĞƌǌŝũĚĞǀŝŶĚƚƵĚĞĂŐĞŶĚĂǀŽŽƌĚĞ>sĞŶǀĂŶĂĨϭϱŵĞŝϮϬϭϳƐƚĂĂŶĚĞďŝũůĂŐĞŶ
ǀŽŽƌĚĞ>sŽƉĚĞǁĞďƐŝƚĞǀĂŶĚĞ,sDĂĂŶĚĞƌĞĐŚƚĞƌǌŝũĚĞŽŶĚĞƌĚĞŬŽƉ͗/ŶĨŽŽǀĞƌϮϬϭϲ
ĞŶĚĞ>sŝŶϮϬϭϳ͘ŝũĚĞǌĞďŝũůĂŐĞŶƐƚĂĂƚŽŽŬŚĞƚƐůĞƵƚĞůǀĞƌĚĞůŝŶŐƌĂƉƉŽƌƚǀĂŶĚĞĐŽŵŵŝƐƐŝĞ
ƵŝƚϮϬϬϭ͘/ŶĚĞǌĞ>sƐƚĂĂŶǁĞŚŝĞƌŬŽƌƚďŝũƐƚŝůŝŶĚĞĂŬƚŝĞƉƵŶƚĞŶůŝũƐƚ͘



EĂŵĞŶƐŚĞƚĞƐƚƵƵƌ͕
ZŽďKŽƐƚĞƌǀĞĞƌ
^ĞĐƌĞƚĂƌŝƐ



^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚ,sD͕dŝĐŚĞůďĞƌŐϯϲ͕Ϯϳϭϲ>DŽĞƚĞƌŵĞĞƌ͕
ĞͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛŚǀŵď͘ŶĞƚ͕ŝŶƚĞƌŶĞƚ͗ǁǁǁ͘Śǀŵď͘ŶĞƚ͖
<ǀ<͗Ŷƌ͗͘ϰϬϰϬϵϱϴϱ͕ĂŶŬ͗/E'͕ƌĞŬĞŶŝŶŐŶƌ͗͘E>ϰϵ/E'ϬϬϬϰϯϭϳϬϵϯ






$JHQGDH[WUD$/9
PHL



ϭ͘ KƉĞŶŝŶŐ͕ĂůŐĞŵĞŶĞŵĞĚĞĚĞůŝŶŐĞŶĞŶǀĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐĂŐĞŶĚĂ͘

Ϯ͘ ĞƐƉƌĞŬŝŶŐŶŽƚƵůĞŶǀŽƌŝŐĞ;ĞǆƚƌĂͿ>sǀĂŶϭϲͲϬϮͲϮϬϭϳ͘

ϯ͘ sĞƌŬŝĞǌŝŶŐŶŝĞƵǁĞǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ

ϰ͘ sĞƌƐůĂŐǀĂŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌŽǀĞƌǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐƐũĂĂƌϮϬϭϲ

ϱ͘ ŬƚŝĞƉƵŶƚĞŶůŝũƐƚ͘

ϲ͘ &ŝŶĂŶĐŝĞĞůǀĞƌƐůĂŐǀĂŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌŽǀĞƌǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐƐũĂĂƌϮϬϭϲ͘

ϳ͘ sĞƌƐůĂŐǀĂŶĚĞŬĂƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞ͕ĚĠĐŚĂƌŐĞĂĂŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌĞŶƐĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐŶŝĞƵǁĞ
ŬĂƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞ͘

ϴ͘ sƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐǀŽŽƌŚĞƚďĞƐƚƵƵƌ͘

ϵ͘ ĞƐƉƌĞŬŝŶŐŐƌŽŽƚŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͕ĞŶǀĂƐƚƐƚĞůůŝŶŐĂĂŶŶĞŵĞƌ͕

ϭϬ͘ &ŝŶĂŶĐŝģůĞƐƚĂƚƵƐďĞŐƌŽƚŝŶŐϮϬϭϳĞŶĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞϮϬϭϳ͘

hŬƵŶƚĂůƐŚƵŝƐĞŝŐĞŶĂĂƌĚĞ,sDŵĂĐŚƚŝŐĞŶŽŵĚĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞĂƵƚŽŵĂƚŝƐĐŚƚĞůĂƚĞŶ
ŝŶĐĂƐƐĞƌĞŶ͘ĞǌĞǁŽƌĚƚĚĂŶŝŶĚƌŝĞƚĞƌŵŝũŶĞŶŽŵĚĞƚǁĞĞŵĂĂŶĚĞŶǀĂŶƵǁƌĞŬĞŶŝŶŐ
ĂĨŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͘KƉĚĞǁĞďƐŝƚĞ;ǁǁǁ͘Śǀŵď͘ŶĞƚͿƐƚĂĂƚŚĞƚŵĂĐŚƚŝŐŝŶŐƐĨŽƌŵƵůŝĞƌ͘WƌŝŶƚĚĞǌĞ͕ǀƵů
ŚĞŵŝŶĞŶƐƚƵƵƌĚĞŵĂĐŚƚŝŐŝŶŐǀŽŽƌϮϬŵĞŝϮϬϭϳŽƉŶĂĂƌĚĞƉĞŶŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌĚĂŶǁŽƌĚƚŚĞƚ
ŶŽŐǀŽŽƌĚĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞǀĂŶĚŝƚũĂĂƌŐĞƌĞŐĞůĚ͘


ϭϭ͘ ƉƵŶƚϱǀŽƌŝŐĞ>sŝŶŬŽƉĞŶƉĂƚŝŽ͛ƐŝŶŚĞƚŐƌŽŽƚŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͘

ϭϮ͘ ZŽŶĚǀƌĂĂŐĞŶƐůƵŝƚŝŶŐǀĂŶĚĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ͘

^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚ,sD͕dŝĐŚĞůďĞƌŐϯϲ͕Ϯϳϭϲ>DŽĞƚĞƌŵĞĞƌ͕
ĞͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛŚǀŵď͘ŶĞƚ͕ŝŶƚĞƌŶĞƚ͗ǁǁǁ͘Śǀŵď͘ŶĞƚ͖
<ǀ<͗Ŷƌ͗͘ϰϬϰϬϵϱϴϱ͕ĂŶŬ͗/E'͕ƌĞŬĞŶŝŶŐŶƌ͗͘E>ϰϵ/E'ϬϬϬϰϯϭϳϬϵϯ







Huiseigenaren Vereniging

Meerzicht Bergwijk


Beste medebewoners en garagegebruikers Turfberg en Tichelberg.

In de week 11-14 april hebben 3 van de 4 geselecteerde aannemers het uit te
voeren Groot Onderhoud opgenomen, zodat zij hun aanbiedingsprijzen kunnen gaan
berekenen. Na ontvangst van deze offertes zullen deze op de komende 30 mei ALV aan u worden voorgelegd om met ons allen de definitieve keus te maken.
Tegelijkertijd zal er een besluit worden genomen welk deel van welk dek als eerste
op de planning komt.
Uiteraard moet de detailplanning nog wel met de definitieve aannemer afgestemd
worden, dat zal direct aansluitend na de ALV gebeuren. Neem dus ook regelmatig
even een kijkje op de HVMB website !
Dit betekent dat de aanvang van de werkzaamheden met rasse schreden
nadert, wat óók betekent dat wij allen er op korte termijn voor moeten zorgen
dat boven-en onderkant van het dek volledig vrij zullen zijn van alle zaken die
daar zijn geplaatst (dek) of opgehangen (onderkant dek) zijn.
Voor sommigen onder ons zal dat nog een forse klus zijn, sommigen zullen wellicht
met pijn in ’t hart hun inham moeten vrijmaken, maar iedereen wist dat na pakweg
30-40 jaar dit moment ooit zou komen.
Stel deze werkzaamheden niet tot het laatste moment uit en hou ook rekening
met uw eventuele vakantieplannen. Als de aannemer niet ongehinderd zijn werk
kan doen, zal vertraging en extra werk (want de aannemer zal de inham dan
vrijmaken !) aan u in rekening gebracht worden wat beslist in de papieren zal lopen .
(U weet ongetwijfeld, aannemers zijn verliefd op uit te voeren werk wat niet in hun
aanbieding zit.)
De 6m woningbewoners kunnen hun potten en andere zaken van hun inham in hun
achtertuin opslaan. Patiowoningbewoners zullen hiervoor hun patio moeten
gebruiken.
Indien uw kleine VVE het groot onderhoud van het patiodek aan de HVMB heeft
overgedragen zal de aannemer het patiodek aanpakken vóór- of nádat het werk
aan dat deel van het openbaar dek gedaan wordt. Op deze manier is óf de patio óf
de inham beschikbaar is voor opslag en het looppad van patio naar inham ook
beloopbaar is. De patio moet immers net zo goed ontruimd zijn als de inham zodra
de aannemer daaraan toekomt.
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Mocht het om technische redenen noodzakelijk zijn dat de bitumenlaag op een
dekdeel in één keer gelegd gaat worden (naadloos) dan heeft iedereen nog een
garage als tijdelijke uitgang.
Voor wat betreft de onderkant van het dek. Het bestuur moet helaas constateren dat
in enkele gevallen stroomkabels of andersoortige leidingen vanuit een 6m
woninggarage naar een patio-woninggarage zijn getrokken. Ook al is dit op uiterst
keurige wijze gedaan, dit is gewoon niet toegestaan. Dit zelfde geldt voor alle
leidingen buitenom van de ene garage naar een andere aan eenzelfde kant. Al dit
soort leidingen dienen binnen het oppervlak van de garages te blijven, en uiteraard
op vakkundige( en dus veilige) wijze, zonder boren, te worden aangelegd. Over dit
onderwerp is al vaker en vooral in onze ALV van 2010 gesproken.
Als eigenaar van een garage zult u met de betreffende bewoner boven u iets
moeten afspreken. Het alternatief is Stedin een eigen meter in uw garage te laten
plaatsen. De 7 garagebezitters onder een patiowoning hebben wellicht nog de optie
om via hun kleine VVE een gezamenlijke meter te laten plaatsen. De kleine VVE’s
zullen inmiddels allemaal hebben begrepen dat het komend groot onderhoud van het
patiodek een zaak van de kleine VVE’s is. Bovendien zal het duidelijk zijn geworden
dat er gespaard moet worden voor het volgend groot onderhoud rond 2050. U zult
elkaar dus inmiddels kennen.
Gelijk bij dit schrijven ontvangt u een uitgebreide toelichting over ongeoorloofde
werkzaamheden aan het dek. De integriteit van ons dek is nu eenmaal een zeer
belangrijk punt, omdat niemand kan voorspellen welke schade op enig moment en
op welke plaats (bijv. een lekkage) haar kwalijke gevolgen zal tonen.
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ĞƐƚĞďĞǁŽŶĞƌƐǀĂŶĚĞdƵƌĨďĞƌŐĞŶdŝĐŚĞůďĞƌŐ͕
,ĞƚŚƵŝĚŝŐĞďĞƐƚƵƵƌŝƐĂůĞĞŶƉĂĂƌũĂĂƌĚƌƵŬďĞǌŝŐŽŵĂůůĞƐƌĞĐŚƚƚĞƚƌĞŬŬĞŶĞŶ
ƵŝƚƚĞǌŽĞŬĞŶǁŝĞǀŽŽƌǁĂƚǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬǀŽŽƌŝƐ͘ŽŚĞďďĞŶǁŝũĞĞŶ
ĚĞŵĂƌĐĂƚŝĞůŝũƐƚŽƉŐĞƐƚĞůĚĞŶǌŝũŶǁŝũŶŽŐĞĞŶƉĂĂƌƉƵŶƚĞŶĂĂŶŚĞƚƵŝƚǁĞƌŬĞŶ
ŽŵĚĞǌĞďŝũĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞǀĂƐƚƚĞůĞŐŐĞŶ͘tŝũŚĞďďĞŶŽƉĚĞ>sƵŝƚŐĞůĞŐĚǁĂƚ
ŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬĞ;ŽŶǀĞƌĚĞĞůĚͿĚĞůĞŶǌŝũŶĞŶǁĂƚǀĂŶƵǌĞůĨͬƵǁŬůĞŝŶĞssŝƐ
;ǀĞƌĚĞĞůĚͿ͘
,ĞƚďĞƐƚƵƵƌǁŝůŚŝĞƌďŝũĚƵŝĚĞůŝũŬďĞŶĂĚƌƵŬŬĞŶĚĂƚŚĞƚŽŶĚĞƌŚŽƵĚǀĂŶŚĞƚ
ŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬĚĞĞůďŝũŽŶƐĂůůĞŶ;ŽĨƚĞǁĞůďŝũĚĞ,sDͿůŝŐƚ͘,ĞƚŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬĚĞĞů
ŝƐŶŝĞƚĂůůĞĞŶĚĞďŽǀĞŶŬĂŶƚŵĂĂƌŽŽŬĚĞŽŶĚĞƌŬĂŶƚǀĂŶŚĞƚŽŶǀĞƌĚĞĞůĚĚĞĞů͘/Ŷ
ŚĞƚǀĞƌůĞĚĞŶŝƐĞƌŶŝĞƚŽĨŶĂƵǁĞůŝũŬƐĞĐŚƚĐŽŶƚƌŽůĞŐĞǁĞĞƐƚǁĂƚŵĞŶƐĞŶǌĞůĨĂĂŶ
ŚĞƚĚĞŬďĞǀĞƐƚŝŐĚĞŶ͘tĂƚƵŝŶƵĞŝŐĞŶŐĂƌĂŐĞĂĂŶďƌĞŶŐƚǁĂƐĞŶŝƐŐĞŚĞĞůƵǁ
ĞŝŐĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ͘
/ŶŚĞƚďůĂƵǁĞďŽĞŬũĞƐƚĂĂƚĚƵŝĚĞůŝũŬĚĂƚĞƌŶŝĞƚŝŶŽĨĚŽŽƌŚĞƚĚĞŬŐĞďŽŽƌĚŵĂŐ
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