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Beste bewoners,

Zoals u wellicht heeft gezien wordt de parkeerplaats door een groep enthousiaste bewoners goed 
schoongehouden van zwerfvuil! Fantastisch! Hartelijk dank! 
De schoonmakers van Asko beginnen het gebouw ook steeds beter te kennen en er komen 
geregeld complimenten binnen. 
De glasbewassing levert helaas nog wel wat problemen op maar u kunt er van verzekerd zijn dat 
daar aan gewerkt wordt!

Inmiddels hebben een aantal bewoners te kennen gegeven het groen rond de flat ook weer zelf op 
te willen pakken. Een bewoner werkt als hovenier en wil voor een aanzienlijk lager bedrag dan de 
huidige hovenier deze taken graag op zich nemen. 

Henk van ’t Kruis heeft op eigen initiatief een indrukwekkende website gemaakt voor en over de 
flat. Er wordt nog aan gewerkt maar een indruk kunt u al krijgen op: www.aeckerstijn.nl . Dit zou op 
termijn de plek kunnen worden waar bewoners elkaar online treffen en zaken kunnen bespreken. 

De commisie van Toezicht heeft geregeld contact met VBA en we zijn helaas tot de conclusie 
moeten komen dat de accountmanager niet aan onze verwachtingen voldeed. Inmiddels Heeft 
VBA een nieuwe accountmanager aangedragen. Per direct is dit 
Wim Balstra  020 – 520 90 56   w.balstra@vvebeheer-amsterdam.nl
De commissie van toezicht zit volgende 12 mei met directie en accountmanager van VBA aan tafel 
om te zorgen dat zaken in de toekomst beter zullen verlopen.

In de fietsenstalling staan ongeveer 65 fietsen de helft daarvan heeft een lekke band en wordt niet 
gebruikt. Wij zijn derhalve voornemens deze half mei  te verwijderen en zo ruimte te creëren voor 
mensen die hun fiets wel gebruiken. Wilt u het risico niet lopen dat uw fiets wordt verwijderd plak 
uw band of zet hem in uw eigen berging. 

De zomer is eindelijk gearriveerd en het lijkt dan leuk om de vogels te voeren. Het grootste 
bezwaar is dat de voedselresten ongedierte als ratten aantrekken. In ons geval levert het ook het 
nodige geluid overlast op van de ganzen. Volgens het huishoudelijk reglement is het voeren vanaf 
het balkon of de galerij niet toegestaan. In de vitrine hangt een uitgebreide omschrijving waarom 
voeren niet wenselijk is . 	
  

Met vriendelijke groet, 

namens de Commissie van Toezicht Flat Aeckerstijn 

Paul van Oosterhout    ( paulvanoosterhout1@mac.com)  Baden Powellweg 137

This is the news letter for Aeckerstijn. 
An English version will be posted in the information box in the entrance hal.

Vereniging van Eigenaren van Flatwoningen 
gebouw Aeckerstijn 
Baden Powellweg 1-261 te Amsterdam. 
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