Beste huurder,
Onderstaand leest u nieuwe informatie over het wonen in de Woldring Locatie.
Parkeren van scooters
Na onze vorige communicatie over het parkeren van scooters hebben wij van meerdere
bewoners een reactie ontvangen. Met een aantal van de bewoners hebben we constructieve
gesprekken gevoerd over een passende en structurele oplossing. Op basis van deze
gesprekken hebben wij besloten het huurtarief voor een scootersparkeerplaats vast te
stellen op € 10,- (incl btw) per maand.
Voor het huren van een scooter parkeerplaats geldt overigens nog steeds het principe ‘wie
het eerst komt, wie het eerst maalt’. Op dit moment zijn er nog ongeveer 25 scooter
parkeerplaatsen beschikbaar. U heeft tot 31 maart a.s. de tijd om dit te regelen. Daarna
worden scooters die clandestien staan geparkeerd, verwijderd van het parkeerterrein.
Parkeren van auto’s
Ook over het parkeren van auto’s is de afgelopen weken gesproken. Naar verwachting zal de
Gemeente Groningen binnen niet al te lange tijd helaas starten met handhaven van het
parkeerverbod aan de Friesestraatweg. Wij begrijpen dat bewoners het liefst zo dicht
mogelijk bij hun woning willen parkeren. Op de Woldring locatie zijn een beperkt aantal
parkeerplaatsen beschikbaar.
Om aan de wensen van de bewoners tegemoet te komen stellen wij de volgende
parkeermogelijkheden beschikbaar:
1. Onoverdekt: Op het terrein van de Friesestraatweg 193 (ca. 250m lopen) tegen een
tarief van € 50,- (incl btw) per maand.
2. Overdekt: Parkeren onder de Woldring locatie tegen een tarief van € 75,- (incl btw)
per maand.
Voor beide terreinen geldt dat er een beperkt aan plaatsen beschikbaar zijn.
Auto’s mogen overigens nog steeds niet geparkeerd worden op het (privé) parkeerterrein
achter het kantoorgebouw van Woldring Verhuur / Dental Clinics.
Bloempotten op de balkons
Omwille van de veiligheid van alle bewoners en hen gasten is het verboden om bloempotten
te bevestigen aan de Franse balkonhekken van jullie appartementen. Dit staat overigens ook
in het huishoudelijke reglement van “de Woldring locatie”.
Met vriendelijke groet,
Woldring Verhuur

