
Spijkenisse,  12 oktober 2011

Nieuws over het bestuur
Beste bewoners, 
Ik kan mijn taak als bestuurslid (voorzitter) 
niet meer combineren met mijn werk.
Voor mij persoonlijk is de afgelopen 
maanden op mijn werk veel veranderd.
Langs deze weg ik wil mijn medebestuurs-
leden bedanken voor de zeer prettige 
samenwerking in het afgelopen jaar.
Ik wens het bestuur heel veel succes met alle 
zaken die er voor alle bewoners gerealiseerd 
moeten worden.
Vriendelijke groet,
                                         Piet Pols

Oproep Bestuursleden
Het bestuur doet een oproep aan alle 
eigenaren om zich aan te melden als 
bestuurslid. Er moeten voor ons complex 
veel zaken goed geregeld worden. Dat vraagt 
een inspanning van ons allemaal.

Oproep leden Kascommissie
Door het terugtreden van een lid heeft ook 
de kascommissie (nu slechts 1 lid !) dringend 
behoefte aan uitbreiding om straks 
verantwoord de boeken te controleren. 
Aanmeldingen voor bovengenoemde 
organen gaarne op papier in onze VvE 
brievenbus 650 beneden in de hal. 

Brandalarm
Op maandagochtend 26 september 5.00 uur 
werden de bewoners wederom opgeschrikt 
door een brandalarm met 
ontruimingsverzoek. Veel bewoners hebben 
hier gehoor aan gegeven. Na het signaal 
“veilig” van de brandweer kon een reset 
worden toegepast en zouden de liften weer 
operationeel zijn. Helaas weet u allen dat dit 
niet gelukt is. De liften hebben tot rond 10.00 
uur niet gewerkt. Het bestuur betreurt het 
ten zeerste dat bewoners noodgedwongen in 
auto of elders de rest van de nacht hebben 

moeten doorbrengen.  Terugkeer naar de 
woning via het trappenhuis was voor 
sommige bewoners geen optie. Momenteel 
wordt nog onderzocht hoe dit alles heeft 
kunnen plaatsvinden. Dit om herhaling te 
voorkomen én als bestuur om te weten  hoe 
voortaan zelf te kunnen handelen. Als 
bestuur hopen wij met u dat de perikelen 
waar we nu tegen aanlopen op zo kort 
mogelijke termijn kunnen worden 
uitgebannen. Wordt vervolgd !

Afbouw huurappartementen 
De liften zijn betimmerd, op -1 zijn 
voorzieningen getroffen om beschadigingen 
te voorkomen. Dit gebeurt ook op de 
verdiepingen waar men aan het werk is. 
Mocht u vragen/opmerkingen hebben : mail 
dan naar vve.derokade@gmail.com. Het 
laatste nieuws vindt u steeds terug op onze 
site www.derokade.eu

Vliegen en nog eens vliegen
Vastgesteld dat deze volop voorkomen in het 
trappenhuis. Reden voor ons om het 
trappenhuis extra te laten schoonmaken om 
de kadavers te laten verwijderen. 

Handzenders en batterij
Om te zorgen dat uw handzender voor de 
bediening van de speedgate steeds goed 
werkt: Zorg voor een reservebatterij. Af te 
halen á € 1,00 bij het secretariaat van de VvE.

Verkeersregels Speedgate
Helaas moeten we vaststellen dat sommige 
bewoners het niet zo nauw nemen met de 
verkeersregels bij het in- en/of uitgaan van 
het parkeerdek. Zeker nu het de komende 
periode drukker gaat worden is het dringend 
verzoek: Kijk naar de aanwezige 
verkeersborden en handel daar ook naar. 
Veel storingen zijn hieraan te wijten!
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