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• 2 maal per jaar worden de galerijen schoongespoten door de MIK.  
De rest van het jaar dient de galerij bij de voordeur door de bewoners zelf 
schoon gehouden te worden. De roosters bij de regenpijpen zijn bedoeld om 
het vuil tegen te houden, hier dus geen vuil invegen want daar komen 
verstoppingen van. Dit geldt ook voor de balkons. 

 

• Het gebeurt met regelmaat dat er in de parkeergarage honden en/of katten 
uitwerpselen liggen. Als uw huisdier dit doet ruim het dan even op a.u.b.  
Er ligt een rol afvalzakjes in de nis bij P37. 

 

• Uw mededelingen mag u plaatsen op de prikborden en NIET plakken op de 
ramen. Uw naam graag vermelden op deze mededeling! Anonieme 
mededelingen worden verwijderd. 

 

• Het is nog steeds verboden te roken in de liften. 
 

• LET OP bij verhuizingen e.d. met het gebruik van de lift. Deze wordt 
regelmatig beschadigt. Ook met de steeds groter wordende scootmobiels is 
het lastig manoeuvreren. De kosten voor herstel zijn voor uw eigen rekening 
OF VOOR UW VERZEKERING. 

 

• De parkeerstroken naast de busbaan, voor onze ingangen, zijn bedoeld voor 
laden en lossen. NIET om te parkeren! 
 

• Voor GROF VUIL kunt u Snelherstel bellen: 411333. En niet naast de 
containers plaatsen. Ook staan er regelmatig vuilniszakken naast de 
containers, dat trekt ongedierte aan en staat erg slordig. De afvalcontainers 
worden in de gaten gehouden en de zakken die ernaast staan worden 
nagekeken op adressen door de BOA’s van de gemeente Harderwijk. 

 

• Er wordt de laatste tijd veel ingebroken in de wijk Drielanden in auto’s en 
woningen. Let dus goed op en laat niet zomaar iemand binnen. Vraag om 
een legitimatie. 
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