NIEUWSBRIEF DE WILDHORST 2015-03
Bereikbaarheid.
Tegenwoordig hoeft u nog maar 1 telefoonnummer te onthouden: 0413-291466.
U krijgt dan altijd iemand van ons aan de telefoon. De computer schakelt u automatisch door naar de
persoon die op dat moment bereikbaarheidsdienst heeft tot 23.00 uur. Voor calamiteiten na 23.00 uur belt u
112. Elektrische storingen worden tot 22.00 uur opgelost, Uitzonderingen daargelaten.

Slagboom.
Komt iemand iets bij u afleveren, of heeft u tijdelijk een andere auto, geef dit dan tijdig door bij de receptie,
zodat die degene die bereikbaarheidsdienst heeft kan inseinen.
Bent u dit vergeten door te geven, bel dan eerst het nummer van de receptie (0413-291466), voordat u op
de intercomknop drukt. De verstaanbaarheid van de intercom is niet optimaal. Vandaar.
Bezoekers dienen hun auto op de parkeerplaats te parkeren, en worden niet toegelaten op het park.
Na 18.00 uur, en in het weekend is er alleen toegang ingeval van nood !

Hondenpoep.
Mogen wij u er nogmaals op attenderen dat alle honden aangelijnd en buiten het park uitgelaten dienen te
worden.
Mocht er onverhoopt toch een ongelukje gebeuren, dan bent u verantwoordelijk voor het opruimen hiervan.
Spreek elkaar hier gerust over aan, want bij betrapping of een melding moet u € 50,- boete betalen.

Mededelingen.
Op de receptie zijn we bezig om de 2 lichtborden (aan de buitenkant van de receptie) weer te voorzien van
informatie en veranderingen, voor huurders en eigenaar.
Aan de linkerkant zult u de recente mededelingen voor de bewoners vinden, zodat we het rechtergedeelte
kunnen inrichten voor het algemene plaatje van ons (mooie) park.

Plastic afval.
Voor een ieder die het milieu een warm hart toedraagt, en onze afvalkosten willen beperken,
is er de mogelijkheid om het plastic verpakkingsafval gescheiden aan te leveren.
Vanaf donderdag 26 maart kunt u uw dichtgebonden zak in de ochtend aan de buitenkant van het park
zetten, zodat het kan worden opgehaald door de gemeente Bernheze.
Daarna op: donderdag16 april
donderdag 7 mei
donderdag 28 mei
donderdag 18 juni
donderdag 9 juli
donderdag 30 juli

Snoeibeleid.
De jaarlijkse snoeibeurt op ons park is gepland in de eerste week van april.
Graag daarom ook bij gevaarlijke situatie’s; zoals (dreigende) vallende bomen, en andere belangrijke snoei
meldingen, doorgeven vóór 27 maart.
Via email: info@landgoeddewildhorst.nl
Telefonisch: 0413- 291466
Latere meldingen worden dit jaar niet meer behandeld.

WhatsApp.
Om de effectiviteit te vergroten is de groepsApp naam veranderd in “Wildhorst Security App”.
T.z.t. komt hiervan een bord op het park te staan.
Deze groepsApp is uiteraard alleen bedoeld voor het waarschuwen van onveilige situatie’s,
en niet voor vragen en mededelingen over het park!
De app zal beheerd worden door Ruud Jansen (in samenspraak met De Wildhorst,die tevens de
bevoegdheid heeft om mensen toe te voegen en te verwijderen.
Tel: 06-54787272 Email: ruud@eurorally.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur beheerscoöperatie De Wildhorst

