punten algemeen
Vanwege verschillende computersystemen worden er
soms ruimtes dubbel besproken
tariefswijzigingen per 01/01/2014 nog onbekend, zodat als
je voor het hele komende seizoen iets wil gaan organiseren,
je niet weet hoeveel het uiteindelijk gaat kosten
UVO slecht bereikbaar per telefoon en weten vaak geen
antwoord op vragen: slechte, onhandige en
ontbrekende communicatie. Zij horen actief met bewoners te
schakelen en randvoorwaarden te faciliteren, coördineren en
te regelen
aan huurders moet een risico inventarisatie en evaluatie plan
worden verstrekt
wat gebeurd er met kabelaansluiting TV en het openbare
WIFI? kunnen mensen nog gezamenlijk daar naar bv.
voetbalwedstrijden blijven kijken?
ruimtes zijn stoffig/toiletten vies: er wordt te weinig
schoongemaakt voor een zo groot pand als de Musketon: is
beslist geen visitekaartje en zeker zeer onhygiënisch!
ruimte huren per formulier: veel méér rompslomp èn
antwoord krijgen duurt te lang
geen persoon aanwezig voor vragen en/of weten te weinig.
Uvo/Vooruit hebben geen contact gehad
met gebruikersgroepen (er was geen overdracht)
door verantwoordelijkheid en schoonmaak bij vrijwilligers te
leggen stoppen activiteiten
Lunetten is wijk met heel veel bewoners met psychische
en/of verslavingsproblemen, deze mensen snappen het niet
meer en gaan buiten rondhangen...
vrijwilligers (ouderen) moeten zelf sjouwen
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punten Barvrijwilligers
vrijwilliger achter bar staat regelmatig alleen; wat te doen
in geval van ongenode verwarde en/of beschonken gasten

punten A26 JoU
alarmzone indeling is bij verbouwing van A13 (zone1) en
A26 (zone5) tot het nieuwe jongeren centrum niet
aangepast Als nu jongerenwerk in hun nieuwe ruimte wil,
moet bijna gehele pand van alarm af!
bij verbouwing géén aanvullende automatische en
handmelders van de brandmeld installatie geplaatst,
(moeten dus opnieuw worden ingedeeld)
verbouwing toiletten/bar/spoelbak/koelkast voor
kinderdisco en jongerenwerk is verkeerd en maar half
uitgevoerd
Toegang van buiten tot nieuwe jongerencentrum is niet
mogelijk, door nieuwe sluitwerk
Nooduitgangdeur naar hal zit verkeer om (draait naar
binnen, ipv naar buiten)
jongerenwerk weer terug naar Muskieto, waar
inmiddels geen verwarming meer is
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punten A33 (knooppunt)
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buitendeur A33: slot kapot (meerdere keren doorgegeven)
Buiten verlichting (bij nooduitgang) doet het niet

punten A12
"sociaal restaurant "(term uit Vooruit folder) heeft
veel storend geluidsoverlast van fitness
straatverlichting aan buitenzijde van A12, doet het niet.

punten Foyer
speciaal verbouwde ruimte voor speel-o-theek voldoet in
verste verte niet en is onveilig
spiegel in heren toilet herplaatsen (weg)
Water lekkage in hal bij ingang, receptie
verlichting buiten bij hoofdingang doet helft het niet

punten A2 theaterzaal
Géén telefoon (centrale) hierdoor geen intern contact
mogelijk tussen theaterzaal regiecabine (technicus) met
bar (i.v.m. aankondiging pauzes), of overleg bij
calamiteiten tussen medewerkers
Lekkage onder podium, ondanks muur inspuitingen
afgelopen zomer.
Gespecialiseerd regulier onderhoud zaalvloer
Stemmen van de vleugel (voor een cabaret voorstelling)
Onderhoud noodverlichting theaterzaal (accu melding)
Onderhoud theaterverlichting (reparatie spots)
Onderhoud (schoonmaken) ventilatie systeem
Elektrische splitsing van afvoer en aanvoer lucht systeem,
en tevens bediening vanuit regie cabine theaterzaal.
Investering in koeling in theaterzaal (zomers temperatuur
>30°C) dmv bijv. waternevel installatie..
Vervanging van de huidige zaal verlichting gloeilampen
van 300 Watt (die niet meer worden verkocht) door
energie zuinige (dimbare) LED verlichting
Reparatie gekleurde LED disco verlichting 2 units
Reparatie van Electro Voice S200 monitor luidspreker
Jaarlijkse controle elektrisch aansluit materiaal, verdeel
dozen en aansluit snoeren (veiligheid keuring)
Vervolg wandcontactdozen ombouw boven podium
Reparatie Reiche Vogel theaterspot 1kW lampvoet
Reparatie Strand theater profielspot netaansluiting
Reparatie TL armatuur zaalverlichting (gelijk ombouwen
naar energiezuinig, en meer lichtopbrengst)
Reparatie LED noodverlichting podium kleedkamer

Ingebracht
door
theatertechniek

Benodigde
actie

Betrokken
groepen

Actiehouder

Termijn

Behandelde punten

Ingebracht
door

Benodigde actie Betrokken
groepen

Actiehouder

Termijn

