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Beste medebewoners, 
 
TELEVISIE  Ziggo stopt per 9 maart met het doorgeven van een analoog televisie signaal. Dit 
betekent dat mensen die via dit signaal tv kijken, hun tv moeten omschakelen naar een digitaal 
signaal. Om te weten of u analoog kijkt, kunt u de tv aanzetten op kanaal 14. Ziet u dan het 
programma van Ziggo Sport? Dan kijkt u al digitaal en hoeft u niets te doen. 
 

Ziet u op kanaal 14 niet Ziggo Sport, dan moet u omschakelen naar digitaal. Hoe dat moet, kunt u 
vinden op internet op ziggo.nl/schakelmee. Daar staat stap voor stap wat u moet doen. Bij de 
vraag of u een particuliere of een zakelijke klant bent, moet u invullen zakelijke klant. (Dit is omdat 
wij als Park een collectief contract hebben.) 
Het kan zijn dat u terechtkomt bij de mededeling “Je tv heeft geen geschikte digitale ontvanger”. 
In dat geval kunt u contact opnemen met het bestuur, wij hebben daarvoor in de meeste gevallen 
een oplossing in de vorm van een kastje. 
 

Indien u bij dit alles hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met Expert Soest. 
(Van Weedestraat 6,  3761CE Soest,  tel. 035-6010344,  e-mail:  soest@expert-winkel.nl 
website:  www.expert.nl/winkels/soest 
Dit bedrijf is op de hoogte van onze situatie. Deze hulp komt wel voor eigen rekening. 
 

WOZ-WAARDES  Waarschijnlijk hebt u ook een aanslag van BGHU ontvangen. Dit jaar staat daarbij 
niet de WOZ-waarde van uw huisje vermeld. Daarom volgen ze hieronder. 
Bovenwoning:  135.000 
Benedenwoning: 150.000 
2-onder-1-kap: 174.000 
Kopwoning:  185.000 
 
(Deze bedragen gelden voor de meeste woningen in de betreffende categorie. U kunt aan dit lijstje geen 
rechten ontlenen) 

 

KORTE MEDEDELINGEN 

• De AED komt te hangen aan de achterkant van het Trefcentrum, want de voorkant is te 
zonnig. 

• Te koop staan nu de woonrechten van PR 30 en PR 31. 

• Helene Draaijers heeft zich teruggetrokken uit de Commissie Duurzaam. 

• De Algemene Ledenvergadering staat voorlopig gepland op donderdag 10 juni. 
 
SPREEKUREN  Vanwege corona zijn er tot nader order geen spreekuren. 
 

met vriendelijke groet, 
bestuur Park Rodichem 
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