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FASE 2: BESLUIT KLEURENCOMMISSIE
BEHOUD OORSPRONKELIJKE KLEUREN WANDEN EN DEUREN
De kleurencommissie fase 2, bijeengeroepen op de ALV van 24 april, is tot een keuze
gekomen: de oorspronkelijke kleuren worden aangehouden. Dat betekent dat
liftdeuren rood blijven, woningdeuren blauw (gebouw 2-6) en muren wit. De algemene
toegangsdeuren worden weer in het oorspronkelijke wit geschilderd.
Doorslaggevende argumenten om vast te houden aan de oorspronkelijke kleuren:
- Vermijden dat bij beschadiging van een eventueel nieuwe kleur de oorspronkelijke
kleur opvallend zichtbaar wordt.
- Behoud van eenheid met de kleuren op de andere verdiepingen.
- Mening van een aantal leden van de commissie dat de huidige kleurstelling mooi
vindt.
Uitzondering: toegangsdeuren en kozijnen van de hal in gebouw 7 behouden de grijze
kleur omdat het goed past bij de postkasten. De hal behoudt haar lichte uitstraling.
Inloopmatten, houten wanden en verwijsborden
- Inloopmatten worden donker met een subtiele spikkel.
- Nieuwe houten wanden worden wit eiken (niet van toepassing op gebouw7).
- lettertype huisnummerverwijzing op de borden wordt conform de cijfers buiten.
De tien leden van de commissie afkomstig uit gebouw 2,4,5,6 en 7 zijn twee keer bij elkaar
gekomen. Karin Kamphuijs van de Technische Commissie leidde de bijeenkomsten.
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WORDT LID! Een vriendelijk initiatief
opgezet door en voor de bewoners van het Joos
Banckersplantsoen (JBP). Opgezet zodat we makkelijk met
elkaar kunnen communiceren en bijvoorbeeld tips /
adviezen kunnen vragen of geven. Kortom een platform
voor eigenlijk alles wat relevant is voor de bewoners
van het JBP.
Jorine Dekker, gebouw 7

BLOEMENWEIDE IN ONS PLANTSOEN
De komende twee jaar
verandert het tuinvak
tussen gebouw 5 en 6 in een
BLOEMENWEIDE. Voor wat
afwisseling laten Alies en
Farid, onze tuinvrouw en
tuinman, wat hoge planten
staan. Vervolg zie volgende pagina

BLOEMENWEIDE vervolg van pag. 1
Alies: ‘Een bloemrijke weide krijg je op een voedselarme grond, dat betekent dus
maaien en afvoeren. En om te voorkomen dat onkruid (lees: soorten die gaan
overheersen) een te grote kans krijgen moet er volgens een strak schema worden
gemaaid. Dat is soms onbegrijpelijk voor mensen, omdat er ook gemaaid wordt terwijl
er van alles staat te bloeien. Dat is echter nodig om er op de lange termijn van te
blijven genieten.’
Het beheer doen Alies en Farid in 'eigen tijd' omdat zij het erg leuk vinden meer
ervaring op te doen met dit concept op een (parkeer)dak.

WHATSAPPGROEP voor buurtbewoners
Beste buren, Zullen we onze buurt weer een stukje veiliger maken?
Meld je aan voor de PreventieGroepsApp via jbpreventie@gmail.com.
Je nummer is genoeg! Als ik de kranten mag geloven werkt het!
Vragen? Mail mij ook op dat adres.
Groet, Tjerk Bangma, gebouw 7

________________________________________________
BEHEERSZAKEN op “mijnvba” op
www.vvebeheer-amsterdam.nl
persoonlijke gegevens Wilt u uw gegevens bij onze beheerder wijzigen?
Doe dat svp in ‘mijnvba’ na inlog op www.vvebeheer-amsterdam.nl
Reparatieverzoeken Op www.vvebeheer-amsterdam.nl kunt u na inlog uw
reparatieverzoeken indienen en de voortgang ervan volgen:
in behandeling
opdracht gegeven aan bedrijf
reparatie uitgevoerd.
Ook ziet u daar of een mankement in de algemene ruimten al gemeld is.

oproep nieuwe bestuursleden
vanaf ALV 2018
Belangstelling?
Laat het ons weten en woon een
bestuursvergadering bij of loop een jaartje
mee met het huidige bestuur!
svp melden via: bestuur@vve-erasmus.nl

GLASSCHADE buitenramen en deuren?
Elke eigenaar kan zelf 24 uur per dag voor glasschade bellen
met 0800-0229955.
Centraal Beheer stuurt de hersteller aan en verzorgt de
verdere afhandeling.
Als u zelf een bedrijf inschakelt dan zijn de kosten voor
eigen rekening.

CAMERA’S IN DE GARAGES
In beide garages hangen sinds 10 maart drie camera’s zoals
afgesproken op de ALV van 26 oktober 2016. De politie kan
de beelden bekijken als u aangifte doet van verdachte
omstandigheden. De wijkagent heeft toegang tot de
garages en neemt die regelmatig mee in zijn
surveillancerondes.

Zie voor informatie over algemene VVE Erasmuszaken op onze VVE-site www.vve-erasmus.nl
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