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Beste medebewoners, 
VERJAARSKAARTEN  Carla Brekelmans schrijft ons het volgende: 
Na acht jaar met veel plezier de verjaardagen te hebben verzorgd, ga ik per 1 februari stoppen. 
Marleen Griffioen van nr. 3 is bereid gevonden per genoemde datum de klus over te nemen. Ik 
wens haar veel succes. Bedankt voor de leuke contacten. Blijf gezond en vriendelijke groeten, Carla 
(nr. 62). Carla, heel hartelijk bedankt dat je deze flinke klus zo lang gedaan hebt, voor de mensen 
in het Park. 
 
PARKBERICHTEN  Joke Marsman is ook gestopt, en wel met het maken van de Parkberichten. Wij 
bedanken ook haar heel hartelijk voor de originele en inspirerende manier waarop zij ons elke 
maand verraste. We zullen haar creativiteit missen. Maar er komt iets voor in de plaats, namelijk 
een “Wijkrant” (ja, met één k) die voor zover mogelijk digitaal verspreid zal worden. U zult er meer 
over horen. 
 
PARKONDERHOUD  In de komende winterperiode zal onze hovenier o.a. de bossages aan de rand 
van de vijver opschonen. Vanaf 1 februari zal de firma Copijn werkzaamheden aan bomen 
uitvoeren. Als daarvoor auto’s opzij gezet moeten worden, dan zullen de betrokkenen dat te 
horen krijgen. 
 
BOMENCONTROLE  Op de ALV is verteld dat de controle van de bomen voortaan om de 3 jaar zal 
gebeuren in plaats van om de 2 jaar. Wij hebben nog eens extra aan onze verzekeraar gevraagd of 
dit toegestaan is in verband met de aansprakelijkheid van de CV in geval van schade door bomen. 
Wij hebben zwart-op-wit te horen gekregen dat dit geen probleem zal zijn. 
 
De COMMISSIE DUURZAAM  zal op 20 januari een herstart maken, met enige wisseling van 
deelnemers. Het presenteren van de uitslag van de enquete is een hele klus, maar dit zal naar 
verwachting eind januari via een link op onze website te zien zijn. 
De gemeente Zeist heeft een “Routekaart” gepresenteerd, dat wil zeggen een eerste globaal plan 
hoe alle huizen tot 2050 van het gas af moeten geraken. Voor onze wijk (en ook voor veel andere 
wijken) is nog niet bepaald hoe dat gaat gebeuren. De gemeente moet nog een nader plan maken 
en wij kunnen zelf ook voorstellen doen. 
 
ZIGGO  Op de ALV gingen stemmen op om het collectieve contract voor kabel-tv dat het Park heeft 
met Ziggo, uit te breiden met internet en telefonie. Het bestuur denkt dat dit geen goed idee is. En 
wel omdat iedereen dan zou meebetalen aan een meer uitgebreid collectief abonnement, terwijl 
vermoedelijk veel bewoners liever bij hun huidige provider willen blijven. Over enkele jaren 
verloopt het contract met Ziggo en dan kan er een nieuwe afweging worden gemaakt. 
 
TE KOOP  Karin van Ewijk en Albert Dijs verhuizen van PR 30 naar PR 72. Gefeliciteerd! 
Te koop staan nu de woonrechten van de bovenwoningen PR 8 en PR 30. Onder voorbehoud 
verkocht is PR 91. 

met vriendelijke groet, bestuur Park Rodichem 


