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                                Nieuwsbrief 2022-1   BelangenVereniging de Kolonel 

 

 

 

 
 
 
 
 

Geachte Leden, 

Middels deze nieuwsbrief willen wij u weer informeren over een aantal zaken. 
Op 17 maart 2022. heeft een overleg plaatsgevonden met de regiocoördinator van Vesteda. Daarin zijn  
een aantal zaken besproken, die we hieronder zullen benoemen. 
 
Status “bollingen” op de muur. 
De afgelopen periode heeft er overleg plaatsgevonden tussen Vesteda en de nieuwbouwaannemer over de “bollingen” op de 
muren in diverse appartementen. Inmiddels is er een overeenstemming bereikt en zijn de bewoners benaderd die aangegeven 
hadden dat zij deze “bollingen” hersteld willen hebben. Hierbij zijn de werkzaamheden eveneens toegelicht. Vanuit de firma 
Van Ree worden er binnenkort afspraken ingepland. 
 
GSM module lift 
In de complexen van Vesteda zijn bijna alle spreek-luisterverbindingen voorzien van een GSM-module. Om de drie dagen 
wordt de werking van de verbinding getest. De ervaringen met een GSM-module in de lift zijn positief en goedkoper dan de 
traditionele spreek-luisterverbindingen. 

Nagegaan wordt of 70% toestemming regeling voor bewoners nodig is om de GSM-module te monteren, indien dit niet 
noodzakelijk is wordt er vanuit Vesteda opdracht gegeven om een GSM-module aan te brengen.  
In de periode van plaatsing zullen tijdelijk beide systemen in werking zijn. 
 
Riool reiniging 
Problemen met de afvoer dienen ten alle tijden via “mijn Vesteda” te worden gedaan ivm de inzet van de juiste contractor. Het 
contract loopt via de firma Van der Velden, een landelijke partij waar Vesteda zaken mee doet. 
De kosten van het afgesloten ontstoppingscontract wordt alleen in de servicekosten berekend van de nieuwe contracten, waar 
deze component in het huurcontract staat vermeld.  

Inzaaien schuine kanten. 
De Firma Huiting heeft in februari opdracht gekregen om de schuine kanten aan de zuid en westzijde van de Kolonel opnieuw 
in te zaaien met wilde bloemen op kosten van Vesteda 
De wilde bloemen vormen een fysieke scheiding tussen het openbaar groen en de grond van de Kolonel zodat er minder snel te 
dicht langs het gebouw wordt gelopen. 
Helaas zijn de wilde bloemen afgelopen jaar gesneuveld tijdens het maaien van het openbaar gazon. 
 
Levering filters tijdens onderhoudsbeurt en doorbelasting 
Tijdens de onderhoudsbeurt door Van der Sluis zijn de filters van de warmtepomp niet vervangen (er is ook aangegeven dat 
deze uitgezogen kan worden). In het contract met de firma Van der Sluis staat echter het leveren van een filter wel vermeld. 
Een reserve set is niet nodig aangezien het geen WTW maar een warmtepomp betreft. 

Vesteda geeft aan dat indien er geen filter geleverd wordt, er uiteraard ook geen filter kan worden doorbelast via de 
servicekosten. Bij een komende onderhoudsbeurt dient conform contract wel een nieuwe filter te worden geplaatst door de 
betreffende firma. 

Laadpaal bij complex. 
Er zijn nog geen concrete plannen voor het plaatsen van laadpalen bij het complex. Juridisch zitten er nogal wat haken en ogen 
aan (b.v. wijze van verrekening van het verbruik met de aansluiting van het complex, geen winsttarief etc.). Deze kwesties 
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dienen bij Vesteda eerst uitgewerkt te worden. Vanuit de regio wordt momenteel een top 5 samengesteld van complexen waar 
de vraag het grootst is. Vesteda bekijkt of De Kolonel daar nu al in mee genomen kan worden. 
De gemeente Ede heeft inmiddels wat toekomstige locaties vastgelegd. Deze locaties zijn opgenomen in een zogenaamde 
plankaart. Hierin staan de locaties aangegeven waar de komende 4 jaar mogelijk openbare laadpalen worden geplaatst. De 
aantallen benodigde openbare laadpalen zijn gebaseerd op prognoses van de groei van het aantal elektrische auto’s.  
Bewoners kunnen tot en met woensdag 13 april hun reactie geven op de aangewezen locaties bij hen in de buurt. Dit kan via de 
volgende webpagina: https://www.ede-natuurlijk.nl/duurzaamvervoer/elektrisch-rijden/kaart-openbare-laadpalen. 
 
Aanpak wateroverlast balkons. 
Het verlengen van de pijpjes is uitgevoerd en diverse HWA’s zijn aangepast bij de bewoners welke dit hadden gemeld volgens 
Vesteda, Water dat eventueel in de gootjes achterblijft valt binnen de normen/richtlijnen.  
In principe is de aanpak van de water overlast op de balkons afgesloten, indien er toch weer plassen buiten de goten ontstaan 
kan er een melding in het Vesteda systeem worden gezet. 
 
Wisseling schoonmaakcontract en glasbewassing. 
Eind maart 2022 eindigt het schoonmaakcontract van de firma Kroon en gaat de Firma DROS aan de slag. 
De firma DROS gaat ook de raambewassing en het leegmaken van de goten op zich nemen, echter de firma Kroon komt als 
afronding van zijn verplichting op vrijdag 8 april 2022 nog eenmaal de ramen reinigen.  
Het leeg halen van de bladroosters onder in de HWA’s en het volledig reinigen van de goten, zal zowel vanuit de Belangen 
Vereniging als door Vesteda onder de aandacht gebracht worden bij de firma Dros. 

Deuren trappenhuis garage. 
Vesteda bevestigd dat de deuren van het trappenhuis naar de parkeergarage deel uit maken van een vlucht route. 
Zodoende dienen de knoppen te blijven zitten om ten alle tijde de deur zonder sleutel te kunnen openen. 
De sloten mogen op dit moment niet gebruikt worden om de deuren af te sluiten, deze zullen dan ook worden verwijderd. 
Bij mogelijk defect garagedeur kunnen ze tijdelijk teruggeplaatst worden. 
 
Gaskookplaat vervangen voor inductie 
Op verzoek van een bewoner hebben we geïnformeerd bij Vesteda hoe zij hier tegenover staan. 
Indien er bewoners zijn die dit willen, dan kunnen zij dit via een ZAV-formulier (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) bij 
Vesteda aanvragen.  
Ga hiervoor naar “mijn Vesteda”, klik op + nieuw contract, selecteer in het eerste vak “gehuurde” en kies daarna “zelf 
aangebrachte voorzieningen” en vul de aanvraag in. 
Kosten voor aanleg, waaronder ook de eventueel benodigde meterkastverzwaring, zijn voor de huurder. 
Indien er meerderen interesse hebben kunnen deze via het secretariaat met elkaar in contact komen om mogelijk een 
gezamenlijke uitbesteding naar een contractor te doen. 
 
Vervangende bijeenkomst ALV. 
Alle voorbereidingen lopen bij Jeannette voorspoedig. 
Om een balans te hebben in wat er aangekocht wordt en wat we nodig hebben vragen wij u ons te melden of u aanwezig zult 
zijn en met hoeveel personen, dit kunt u gewoon op secretarisdekolonel@gmail.com doen. 
 
Deze vervangende ALV met barbecue vindt plaats op zaterdag 30 april 2022 van 16:00 uur tot 20:00 uur. 
U kunt zich nog tot vrijdag 1 april 2022 aanmelden. 
De kosten voor deelname zijn € 7,50 per persoon. 
Het bedrag per persoon kunt u overmaken op rek NL55 RABO 0307063526 t.n.v. G.Meurs onder vermelding barbecue  

Rondleiding Kazerneterreinen. 
In overleg met Harry is inmiddels de zaterdag 21 mei geprikt om een wandeling over de kazerneterreinen te maken. 
We zullen die dag in de Kolonel om ongeveer 10:30 uur verzamelen waarna we na het genot van een kopje koffie of thee onder 
leiding van Harry de lang de kazerne complexen zullen wandelen. 
Harry heeft zowel op de Arthurkool, de Bergansiuskazerne, de van Essenkazerne, de Frisokazerne en de Mauritskazerne als op 
de Stevin als Beekmankazerne een aantal actieve dienstjaren doorgebracht. 
Harry werkt op dit moment aan een route en programma waarvan we diegene welke zich hebben opgegeven te voorzien van 
verdere info. Heeft u zich nog niet aangemeld en heeft u interesse dan kunt u zich vanzelfsprekend alsnog aanmelden bij het 
secretariaat.  
 


