And again:
Electricity

Mini Mini-Droevendalia 78a, July 2009. Appears at the right moment

Nederlands: zoz.
Dear Droevendaler,
Yesterday (Friday July 3th) we got a talk with Idealis about the
electricity project on Droevendaal and the resistance it meets. They tried to do
something with our comments and suggestions. In brief, in our own words:
• Idealis admitted that they too easily copied solutions from the big buildings into
Droevendaal and went on too long with it
• The light on the toilet,
toilet now 36W, will be reduced to 18W. Many people
complained that is is too bright.
• For both the central light in de corridors
corridors and the outside lights,
lights they will search
for lampholder + lampcombinations that are less bright. This can take several
weeks. Until then, no new lamp holders will be placed. Many people complained
that they are too bright as well. By the way, the new armatures in the kitchen
will have the original brightness but, just as now, you can still plug in your own
lighting solution.
• The emergency exit signs will be switched in such a way that they are normally
‘off’. They will only be ‘on’ in case of a power cut off. There will be no
emergency exit sign any more in the small corridor near room 6 towards the
laundry spot. By the way, the power consumption of such a stand-by sign will be
quite low (most probably <1W). Everybody complained about the impact of the
always shining exit-signs on the living experience.
This changes will be confirmed by an official letter from Idealis in the beginning on
the next week (around 7th of July). This also means that the work scheme will be
altered; we hope that will be clear soon.
In an ideal world we wouldn’t have to undergo al this changes (and in an even
more paradise-like world we wouldn’t need electricity at all and do not have to be
afraid for fire ☺) but , in our opinion, in this reality, the new ideas of Idealis are
quite an improvement if compared to the original ideas. For them, it is already a
big step in changing the way they think and work towards tenants (to be continued
in the years to come..). It would be nice if we can reward them by causing less
friction with this project.
Luc, Mayor of Droevendaal
Mirre, Society for Nice Droevendaal
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on’t forget: DroefCafe @ 99,
99 every Saturday starting at 16:00

f you want to have a (spontaneous) party including fire or barbeque on the
field,
field please use the already existing campfire places on the backside (close
to barrack 43). There is no need to start new ones, especially not on the
front part. As the grass needs years to recover from a fire, the sockers and
other Droef sportspeople will be grateful if you care about our common field!

Beste Droevendaler,
Gisteren (vrijdag 3 juli) hadden we een gesprek met Idealis over het electraproject
en de weerstand die het ondervindt. Ze hebben geprobeerd iets te doen met onze
eerdere opmerkingen en suggesties. In het kort, in onze eigen woorden:
• Idealis geeft toe dat ze te makkelijk oplossingen van de sterflats naar
Droevendaal hebben gekopieerd en dat ze daar te lang mee zijn doorgegaan.
• De lichtsterke op de WC,
WC nu nog afkomstig van 36W aan spaarlampen, wordt
gehalveerd. Hier waren veel klachten over.
• Voor zowel het centrale licht in de halletjes als voor de buitenlampen worden
nieuwe, minder felle armaturen gezocht (bij een bepaalde armatuur hoort een
bepaalde sterkte lamp). Dit kan een paar weken duren. Tot dan kunnen de oude
armaturen blijven hangen. Hier waren ook veel klachten over. Tussen haakjes, in
de keuken worden de huidige witte Idealis-armaturen vervangen door fellere
maar net als nu kun je nog steeds je eigen lichtoplossing in het stopcontact
tegen het plafond pluggen.
• De groene nooduitgangpictogrammen worden zo nu geschakeld dat ze normaal
“uit” staan, en aan gaan bij stroomuitval. Er komt geen pictogram bij kamer 6, in
de richting van het washok. Tussen haakjes, het stroomverbruik van de
pictogrammen in stand-by is laag (waarschijnlijk minder dan 1W). Vrijwel
iedereen klaagde over de impact van de altijd brandende pictogrammen op de
leefbaarheid van het huis en met name de woonkamer.
Deze wijzigingen zullen bevestigd worden in een officiële brief van Idealis, begin
komende week (rond 7 juli).
Dit betekent ook dat het werkschema wordt
aangepast: we hopen dat dit zo snel mogelijk duidelijk is.
In een ideale wereld zou dit hele project aan ons voorbij gaan (en in een nog
paradijselijker wereld hebben we helemaal geen elektriciteit nodig en hoeven we
niet bang te zijn voor brand ☺), maar volgens ons, in deze realiteit, zijn de nieuwe
plannen van Idealis al een hele verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke
ideeën. Voor hun is het ook een grote stap in de manier waarop ze naar huurders
luisteren (wordt vervolgd in de komende jaren..). Wat ons betreft is het gepast om
vanaf nu minder tegenwerking te geven.
Luc, Droevendaal Burgemeester
Mirre, Bond voor Leefbaar Droevendaal
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iet vergeten: Elke zaterdagmiddag, vanaf 16:00, DroefCafe @ 99.
99 Vorige
week was er een workshop ‘Droevendalia vouwen’ en massage…

ocht je terechtkomen in een (spontaan) feestje op het veld,
veld waarbij
barbecueën of kampvuur onontbeerlijk is, gebruik dan de al bestaande
vuurplaatsen achterin (bij barak 43). Er is geen reden om nieuwe
vuurplaatsen te beginnen, en al helemaal niet aan de voorkant. Omdat de grasmat
er heel lang over doet om de schade van een vuurplek te herstellen, zullen
voetballers en andere Droef-sporters je er dankbaar zijn als je zorgvuldig omgaat
met onze gemeenschappelijke grasmat!

