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Werkzaamheden parkeerdek 4 werelden. 

Vanaf 19 april 2012 starten de werkzaamheden van 

het parkeerdek van de 4 werelden. Dit houdt in dat 

er gedurende 6 weken overlast kan ontstaan met 

parkeren, daar de bewoners van de 4 werelden 

hun auto niet onder het parkeerdek kunnen 

parkeren. 

Wijziging Bestuur VvE .         

Na de oproep in de ALV hebben zich 3 nieuwe 

bestuursleden aangemeld. Dhr. T. Kuiters, Dhr. B. 

de Feijter en Dhr. P. Goud zijn toegetreden tot het 

bestuur.  Wij zoeken nog een voorzitter Technische 

Commissie. U kunt altijd bij één van de huidige 

bestuursleden informatie verkrijgen. 

  

Vliegen in het trappenhuis. 

Er zijn extra fijne roosters aangebracht in het 

trappenhuis,zodat de vliegen er niet meer 

tussendoor kunnen kruipen. Hiermee hopen we 

dat de valse alarmen tot het verleden behoren. 

 

Verwijdering bekisting liften.         

Nu de afbouw van de huurappartementen klaar is, 

zal binnenkort de bekisting in de liften van de toren 

worden verwijderd. 

 

Tijdelijke afvalcontainers opheffen.    

Daar ook de verhuizingen zo goed 

als achter de rug zijn, zullen de tijdelijke 

afvalcontainers achter op het parkeerterrein 

binnenkort worden verwijderd. 

 

 

 

 

Info van de Technische commissie. 

Heeft u een nieuwe lamp nodig voor uw berging? 

Er staat n.l. geen 220 volt op en er kunnen  geen 40 

of 60 watt lampen in.Het is zwakstroom en er gaan 

alleen lampen voor 42 volt welke  niet bij de 

Gamma enz te koop zijn. 

 

Lampen voor kelderberging € 2,-- per stuk 

Batterij voor handzender     € 1,-- per stuk 

Batterij leveren en plaatsen € 2,-- per stuk 

Inlezen handzender               € 4,-- per stuk   

Tevens willen wij u berichten dat de filters van de 

ventilatie echt regelmatig met de stofzuiger dienen 

te worden schoongemaakt en heel belangrijk om 

deze ieder jaar te vernieuwen. Eigenaren kunnen 

ze bestellen via Itho, maar ook via de TC. Per set 

zijn de kosten € 15,--. U kunt ze ook zelf bestellen 

via www.filtersvoorthuis.nl               

U kunt uw bestelling opgeven door een briefje via 

brievenbus 1000 (van de TC) met daarop uw naam, 

adres en telefoonnummer. Dit geldt niet voor 

huurders, daar dit door de wooncorporatie wordt 

verzorgd. 

Oproep van de Technische commissie. 

De TC is op zoek naar een koffiezetter en een 

goede stofzuiger. Heeft u deze over voor de TC, 

dan kunt U dit melden via een briefje in brievenbus 

1000 of via mail technischecomm@gmail.com 

 

Honden uitlaatstrook 

Sinds de borden aan de voorzijde van het gras 

met “verboden te betreden”verwijderd zijn, zijn er 

bewoners die er hun hond de behoefte laten doen. 

Dit is zeker niet de plek hiervoor.  

 

Laatste nieuws op www.derokade.eu 


