
Bewonersbrief 1 – dd 23/7/09 - Residentie Rozendaele 

Gelieve met volgende richtlijnen rekening te houden: 

- Om verstoppingen te vermijden is het enkel toegestaan om toiletpapier in de toiletten te 

gooien.  Alle andere zaken horen daar niet in thuis. 

 

- De individuele parkeerplaatsen in de keldergarage zijn bedoeld voor het parkeren van de 

wagens. Occasioneel kan worden toegestaan dat een beperkt aantal goederen daar worden 

gestockeerd. Doch dan dient dit te gebeuren door middel van afsluitbare kasten. 

 

- De gemeenschappelijke tellerlokalen (water, gas en elektriciteit) en de toegangsruimte er 

naar toe kunnen in geen enkel geval gebruikt worden als stockageruimte! Deze dienen ten 

allen tijde vrij toegankelijk te zijn en dit voor ieders veiligheid. 

 

- Gebruik bij voorkeur de fietsenberging achteraan voor het plaatsen van uw fiets. Wie 

meerdere fietsen heeft kan meerdere plaatsen innemen. Indien er plaatsen te kort zouden 

zijn gelieve ons dit te signaleren 051/30.25.45 

 

- Een poetsvrouw van de firma ACS Cleaning werd aangesteld voor het onderhoud van de 

gemeenschappelijke delen, liften, …  Zij zal eerstdaags de kuiswerkzaamheden aanvatten. 

 

- Correctie:  de wekelijkse ophaalronde voor vuilnis en PMD is woensdagvoormiddag 

   -> zakken pas vanaf de dinsdagavond vooraan plaatsen   
   (i.p.v. dinsdagvoormiddag zoals vermeld in het reglement van interne orde Residentie Rozendaele) 

       BINNENKORT GEPLANDE WERKEN  

- 1. De werken voor het aanbrengen van de gekleurde crepi-pleisterwerken in de beide 

inkomhallen van het appartement zullen normaal gezien worden uitgevoerd vanaf +/- 10 

augustus 2009. Duurtijd van deze werken 3 weken. Voorzien einde +/- eind augustus. 

 

- 2. De werken met betrekking tot de asverschuiving van het fietspad (voor een veiliger uitrit) 

vooraan het appartementsgebouw zullen normaal starten vanaf +/- 17 augustus 2009 en 

ongeveer 1 maand duren. Tijdens deze werken wordt getracht de toegangen zo toegankelijk 

mogelijk te houden.  Voorzien einde +/- half september.  

-> Als alternatieve parkeerplaats kan de parking ter hoogte van toegang voetbalstadion (iets 

verder aan rechterzijde in Rozendalestraat) worden gebruikt. 

 

Gelieve rekening te houden dat u tijdens deze werken een zekere hinder zal ondervinden 

(bereikbaarheid, vuil, doorgang naar garage en zij-inrit, … ). De aannemers zullen alles in het 

werk stellen om deze tot een minimum te beperken. Is er echter toch nog een probleem dan 

kan u ons steeds contacteren 051/30.25.45.     


