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Peter Broekhof heeft om persoonlijke redenen zijn 

bestuurlijke functies met ingang van 6 januari 2012 

neergelegd. Wij danken hem voor zijn grote inzet 

voor de vereniging. John Bergwerff zal tot de ALV 

de functie van voorzitter waarnemen. Het bestuur 

is in gesprek over de invulling van de functie en zal 

na de ALV een nieuwe voorzitter presenteren. 

Wijnand Dane, bestuurslid en voorzitter van de 

Technische Commissie, heeft aangegeven na de 

ALV een stapje terug te willen doen. In de 

komende ALV zullen de wijzigingen in het bestuur 

aan u ter besluit-vorming worden voorgelegd. Het 

bestuur heeft na de ALV nog maar 5 bestuursleden 

en geen voorzitter van de Technische Commissie. 

Versterking van het bestuur is dan ook dringend 

gewenst. Dit legt een groot beslag op de huidige 

leden. Informatie om toe te treden tot het 

bestuur/invulling voorzitter Technische Commissie 

kunt u altijd bij één van de huidige bestuursleden 

verkrijgen. 

  

Windscherm. 

Het windscherm tussen Rokade en De Vier 

Werelden zal over circa 3 maanden worden 

geplaatst. Het windscherm krijgt doorzichtige 

glazen panelen. 

Fietsenkelder.   Er zijn al veel 

bewoners die de fiets in de eigen berging plaatsen. 

Het verzoek is om geen fietsen in de gangpaden te 

plaatsen.Verder staan er veel fietsen waar de staat 

van onderhoud zodanig is dat er geen meter  meer 

mee gefietst kan worden. Het bestuur gaat een 

voorstel voor de ALV voorbereiden om kapotte 

fietsen die lang op dezelfde plaats staan te 

verwijderen. Ons verzoek is dan ook aan u om 

kapotte fietsen af te voeren naar Reinis. 

 

Parkeren bij de hoofdingang. 

Regelmatig wordt er ter plaatse van de 

hoofdingang buiten de parkeervakken geparkeerd. 

De weg voor de hoofdingang is voor laden en 

lossen, maar ook voor de opstelplaats voor 

hulpdiensten. Er zal op korte termijn worden 

gecontroleerd gaan worden of er buiten de vakken 

wordt geparkeerd. Zo ja, dan een bekeuring. 

 

Oproep van de tuincommissie.   De 

tuincommissie bestaat thans uit 2 leden Cor en 

Martha. Zij doen een oproep aan alle bewoners: 

“zijn er onder de bewoners een aantal mensen die 

ook zitting willen nemen in de commissie? Wat 

houden de taken o.a. in: In ieder geval geen 

onkruid wieden in de 4 tuinen. Hiervoor is er een 

contract met een hoveniersbedrijf. We gaan wel na 

of zij hun werk goed gedaan hebben. Op het 

parkeerterrein achterzijde wordt er wel door ons 

onkruid gewied en ook chemisch bestreden. Bij de 

boompjes wordt dit ook door ons zelf gedaan.Wist 

u trouwens dat u uw eigen parkeerplekje 

onkruidvrij dient te houden? 

Als er iets nodig is b.v tuinmeubilair, een nieuwe 

hovenier dan gaan wij het e.e.a. uitzoeken, offertes 

opvragen, en de keuze voorleggen aan het bestuur 

VvE. 

Gladheidbestrijding samen met bewoners uit te 

voeren.Gevallen blad verwijderen op het 

parkeerdek. 

Heeft u interesse dan kunt u zich opgeven of via 

de e-mail:tuincomm@gmail.com of even een 

briefje in brievenbus 650 van de VvE. 

 

De nieuwsbrief digitaal ontvangen? 

Mail uw naam, huisnummer en verdieping naar 

vve.derokade@gmail.com 

 

Iets te melden voor de Nieuwsbrief ?  

Meldt het via de brievenbus 650 (entree B) of via 

de mail vve.derokade@gmail.com 


