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                  Nieuwsbrief 2021-3   Belangen Vereniging de Kolonel 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geachte Bewoners, 

Middels deze nieuwsbrief willen wij u weer informeren over een aantal lopende zaken. 
Op 8 oktober 2021 heeft een overleg plaatsgevonden met de regiocoördinator van Vesteda.  
Ook de daarin besproken onderwerpen komen in deze nieuwsbrief aan de orde. 
 
Deur parkeergarage. 
Er zijn de afgelopen jaren diverse storingen aan de garagedeur geweest. 
Deze storingen zijn te verdelen in twee soorten de deur blijft op en neer gaan en of blijft 
openstaan.  
Uit het storingsoverzicht blijkt ook dat de deur zelf in orde is, maar dat storingsmeldingen 
betrekking hadden op de wijze van afstellen.  
Voorlopig blijft de beste oplossing het resetten van de deur na storing door monteur of door de 
reeds geïnstrueerde bestuursleden van de BVK. 
Omdat de storingen veel al te wijten lijken te zijn aan uitzetting onder temperatuur invloed zal de 
installateur gevraagd worden bij een volgende storing aan de onderzijde meer ruimte te geven.  
 
Buitendeur berging. 
Na een poging tot inbraak bij de buitendeur van de bergingen heeft Vesteda de opdracht verstrekt 
hier een RVS plaat op aan te brengen zodat de deur, indien niet op slot simpel open gehengeld kan 
worden. Afgelopen week zijn deze geplaatst. 

Bollingen op de muur 
Er heeft een inventarisatie plaats gevonden in welk appartement dit aan de orde is. 
Een deel hiervan heeft aangegeven hier graag een oplossing voor te zien en een deel geeft aan 
geen behoefte te hebben aan een reparatie. 
Vesteda is met de aannemer in overleg over deze kwestie. Of hier iets aan gedaan gaat worden is 
momenteel nog niet duidelijk. Zodra dit duidelijk is worden de BVK en de bewoners geïnformeerd. 

Tuinonderhoud 
Vesteda heeft nogmaals zijn compliment uitgesproken voor de gerealiseerde bloembakken en 
aankleding van de kleine bakken. Aansluitend heeft Vesteda de toezegging gedaan dat we een 
factuur van maximaal € 100 mogen indienen voor de vervanging van de aanplant in de grote 
bloembak bij de entree. Indien noodzakelijk zal de penningmeester het benodigde bedrag 
aanvullen uit de kas van de BVK. 

Het inzaaien met wilde bloemen op de schuine zijde aan de zuid en west zijde van de Kolonel heeft 
dit jaar weinig resultaat opgeleverd. Mogelijk gevolg van het feit dat het besluit tot inzaaien laat in 
het jaar genomen is, de grond niet genoeg is omgeploegd voor het inzaaien of het nadelige effect 
van het maaien schuine zijde door de groen aannemer van de gemeente Ede. Vesteda gaat in 
overleg met het bedrijf dat het tuinonderhoud uitvoert om de situatie te verbeteren.     
     
Schoonmaak. 
De kwaliteit van de schoonmaak was lopende dit jaar een stuk verbeterd door de inzet van een 
vaste schoonmaakster. Helaas is zij na haar vakantie niet teruggekeerd. Met een wisselend 
personeelsbestand is dit in een neergaande spiraal terecht gekomen, wij hebben dan ook de 
volgende klachten doorgegeven aan Vesteda, zoals gebruik oude stofzuigerzak in stofzuiger, het 
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niet of met de Franse slag stofzuigen, niet vegen van de buitenruimte, niet schoonmaken 
binnenzijde liftdeuren etc. Vesteda zal deze klachten met het schoonmaakbedrijf bespreken. 
De BVK zal na het vallen van de bladeren bij Vesteda aangeven wanneer de parkeergarage schoon 
gemaakt moet worden. Zij zal dan een melding naar alle bewoners sturen met het verzoek de 
auto’s te verwijderen. 

Afwatering terrassen 
Begin dit jaar heeft de BVK de wateroverlast op de balkons geïnventariseerd. In de vorige 
nieuwsbrief heeft u de reactie van Vesteda ontvangen. Op dit moment is het wachten op het 
nakomen van deze belofte. Vesteda geeft aan ernaar te streven om onderstaande twee 
onderwerpen dit jaar nog op te lossen. 

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. 

Zonnepanelen. 
Als onderdeel van de servicekosten betalen we ook voor ons energie verbruik in de algemene 
ruimten. Door een gunstigere overeenkomst met de energieleverancier van Vesteda hebben we dit 
jaar een forse bezuiniging op deze kosten. Ook de opbrengst van de zonnepanelen op de Kolonel 
hebben hieraan bijgedragen. 
Vorig jaar hebben we echter Vesteda gewezen op een TNO-rapport over mogelijke defecten bij 
zonnepanelen waarop Vesteda ten eerste de controles heeft opgevraagd welke zijn uitgevoerd bij 
de bouw van de Kolonel. 
Ten tweede is de firma Greenspread gevraagd voor een visuele inspectie van de makkelijk te 
bereiken componenten, wat inmiddels is uitgevoerd op 13 oktober 2021. 
En in een later stadium zal een dak inspectie van de constructie bevestiging plaats vinden. 
 
Warmte Terug Win instalatie (WTW). 
Alle Cv-installatie zijn dit jaar door van der Sluis onderhouden. 
Hierbij is tevens de WTW-installatie nagekeken en is het filter van stof ontdaan door de monteur. 
In de gebruiksaanwijzing staat echter dat voor behoud van de installatie het filter 1 maal per jaar 
dient te worden vervangen. Dit vervangen kan door de bewoner zelf worden uitgevoerd en de 
kosten van 1 filter per jaar is tevens in de begroting van de servicekosten opgenomen. 
Vesteda zoekt uit waarom we voor de komende 2 jaar geen filters geleverd hebben gekregen. 
 
Nieuwjaarsreceptie: 
Op zaterdag 8 januari 2022 van 15:00 uur tot 17:00 uur zal de nieuwjaarsreceptie voor de 
bewoners van de Kolonel georganiseerd gaan worden. 
De hapjes en de drankjes zullen van uit de BVK verzorgt gaan worden, verdere details zullen we in 
een later stadium met u delen. 
 
Training AED. 
Zoals u weet hebben we buiten bij de entree een AED aan de muur hangen. 
Deze is tevens opgenomen in het landelijk netwerk voor hulpverlening zodat ook mensen van 
buiten er gebruik van kunnen maken. 
Het bestuur is echter op zoek naar bewoners welke interesse hebben om een instructie voor het 
werken met de AED te volgen. 
Afhankelijk van de interesse willen we de mogelijkheid onderzoeken of dit in samenwerking met 
het Platform Militaire Historie is te realiseren. 
Op dit moment wachten wij op antwoord over de mogelijkheden en eventuele kosten. 
Mocht u interesse hebben stuur even een mail naar de secretaris en wij houden u op de hoogte van 
de verdere ontwikkelingen. 
 
Scootmobiel ruimte: 
Eigenlijk weten we het wel en wordt het ons ook nog eens van alle kanten geadviseerd. 

“We moeten meer bewegen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan” 
In de omgeving waarin we wonen is het met mooi weer goed te doen om leuke fietstochtjes of 
wandelingen te maken. Maar als de bladeren vallen en het weer wat minder wordt is dit alles 
minder eenvoudig op te brengen. Niet iedereen zal er direct voor kiezen zich aan te melden bij een 
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sportschool om aldaar op een waanzinnig disco tempo allerlei vermoeiende bewegingen te gaan 
maken. 
 
Maar het kan ook anders: 
Binnen het bestuur is gesproken over de mogelijkheid om een klein deel van de scootmobiel ruimte 
te benutten als een soort fitnesruimte. Het idee is om dan twee (tweedehands) fiets/hometrainers 
te plaatsen waar alle gebruik van kunnen maken.  We denken dat twee beter is dan een omdat het 
veiliger en gezelliger is om samen te sporten. 
Het idee is ook voorgelegd aan Vesteda, de manager vindt het een goed idee mits we aan de 
volgende voorwaarden voldoen: 
Kosten worden gedragen door de BVK, Vesteda betaald niet mee. 
70 % van de bewoners geven hun akkoord voor uitvoering aan de BVK. 
Indien er meerdere scootmobiels in gebruik worden genomen en dus gestald dienen te worden zal 
de ruimte in oorspronkelijke staat dienen te worden gebracht. 
 
Het bestuur van de BVK heeft twee vragen aan u als bewoner van complex de Kolonel. 
1e Bent u akkoord met deze wijziging van de scootmobiel ruimte en de aanschaf van twee 
fiets/hometrainers ter waarde van +/- € 250,00 uit de BVK pot. 
2e Bent u van plan gebruik te gaan maken van deze mogelijkheid tot bewegen. 
 
Wij zien met genoegen uw reactie te gemoed. 
 
Nieuwsbrief Kazerneterreinen: 
Voor diegene welke niet geabonneerd zijn op de nieuwsbrief van de gemeente Ede aangaande de 
ontwikkelingen op de kazerneterreinen, hangt er ter info een exemplaar in de vitrinekast in de 
entree van de Kolonel. 
 
Wij vertrouwen er op u op deze wijze weer volledig op de hoogte te hebben gebracht van de stand 
van zaken en kijken vol vertrouwen uit naar uw respons. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur BVK 


