
We moeten er helaas aan geloven, maar de zomer 
is echt definitief voorbij. Dat betekent dat de dagen 
weer korter worden en het eerder donker wordt. 
Dit kan heel knus en gezellig zijn, maar we willen 
jullie ook vragen om extra voorzichtig te zijn. 
Wij hebben het beste voor met onze huurders 
en iedereen die te gast is, dus willen we dat 
iedereen veilig thuis komt. We raden iedereen 
aan om extra op te letten buiten. Zeker met de 
wegwerkzaamheden in de straat.
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De donkere dagen komen eraan

Vaste parkeerplekken in de straat

Zoals de meeste bewoners weten is er een 
redelijk lange wachtrij voor een parkeerplek in de 
parkeerkelder op de Woldring Locatie. Hierdoor 
worden auto’s die geen plek hebben nu onbeveiligd 
aan de voorzijde geparkeerd. Wist je dat wij ook 
extra parkeerplekken hebben verderop in de 
straat? Niet alleen staat je auto dan veiliger, maar 
je bent ook altijd verzekerd van jouw eigen plek. 
Bovendien zijn deze plekken ook goedkoper dan 
de parkeerplekken op de Woldring Locatie. Wij 
denken dat dit voor een aantal van onze huurders 
een goede oplossing kan zijn. Heb jij interesse in 
een parkeerplek? Neem dan contact met ons op via 
verhuur@woldringverhuur.nl.

Even voorstellen: 
The North Sport Performance
Vanaf oktober is het mogelijk om een personal 
training te boeken op de Woldring Locatie. 
Volledig verzorgt door een medebewoner! 
The North Sport Performance zal de lessen 
organiseren in de fitnessruimte. Het bedrijf heeft 
ruime ervaring in het geven van fitness en (top)sport 
training en fysiotherapie. Alle bewoners van de 
Woldring Locatie krijgen een mooie korting op alle 
lessen. Zie www.tnsp.nl voor de mogelijkheden en 
prijzen.
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Fiets parkeren
De afgelopen tijd komen er steeds meer signalen 
binnen over onduidelijkheid wat betreft het 
parkeren van fietsen. We hebben zelfs klachten van 
Dominos binnen gekregen dat ze hun voertuigen 
niet meer kunnen gebruiken, omdat iemand de 
scooter tussen die van hun plaatst. Daarom volgt er 
een kort overzicht met afspraken:

- De stoep aan de voorkant van de Woldring Locatie 
is absoluut géén plek om je fiets of scooter neer 
te zetten. Je belemmert hiermee het pad voor de 
voetgangers en je kan hiermee de auto’s of andere 
eigendommen van medebewoners beschadigen.

- Alle bewoners van de Woldring Locatie hebben 
een eigen fietsparkeerplaats in de fietsenstalling.
Fietsen worden ten alle tijden op deze plek 
geplaatst.

Het vriendelijke verzoek om deze afspraken weer in 
acht te nemen. Bij voorbaat dank.

Nog altijd spullen op de gang

- Spullen die je gebruikt, horen in je eigen 
woonruimte. Dingen die je weg wilt gooien, breng 
je direct naar de ondergrondse container. 

- Dingen die je verkoopt, plaats je ook niet op de 
gang, maar hou je achter je eigen deur totdat de 
koper het komt ophalen. 

- Zijn er spullen bij die je niet per sé verkoopt, 
maar laat staan voor iemand om gratis mee te 
nemen? Ook die horen uiteraard niet thuis op de 
gang. Wel hebben we in dat geval een extra tip. 
Mamamini is een kringloopwinkel in Groningen die 
zich inzet voor het goede doel. Als extra service 
bieden zij aan om spullen op te halen die nog goed 
verkoopbaar zijn.

Eerlijk gezegd vragen wij ons af waar dit mis blijft 
gaan. Daarmee bedoelen we spullen die worden 
achtergelaten in de gangen van het complex. Of 
het nou spullen zijn die je gebruikt, het afval is wat 
je later op de dag gaat weggooien of spullen die je 
te koop aanbiedt, het hoort daar niet. Het levert 
veel irritatie en overlast op bij onze medewerkers 
en je medebewoners. 


