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Mededelingen van het bestuur. 
 
. Parkeren van motoren en scooters. 
Nog steeds geen aanmeldingen. Hoe zou dat nu 
komen?  
In ieder geval kan het bestuur mededelen dat 
Elementen BV (zolang zij parkeerplaatsen beschikbaar 
hebben) deze ons ter beschikking wil stellen. Daar 
rekenen zij ons geen vergoeding voor. Het zou 
maximaal kunnen gaan om acht parkeerplaatsen. Het 
bestuur wil hier graag gebruik van maken om in ieder 
geval de overlast van scooters en motoren voor het 
gebouw terug te dringen. Het gaat dus om overdekte 
plaatsen voor motoren en scooters. Wij willen bij 
voldoende belangstelling het gebied voor de motoren 
en scooters afbakenen met een aantal paaltjes. 
Jaloers…….een overdekte parkeerplaats voor een 
scooter of motor? Niet nodig, want als bewoner van 
Rokade is het mogelijk een plekje te bemachtigen.  
 
Er is één nadeel. Als de woningen, met de daarbij 
behorende parkeerplaatsen in de toekomst worden 
verkocht , dan dienen wij de parkeerplaatsen weer 
terug te geven. Maar in ieder geval kunnen ze nu droog, 
uit het zicht en veilig op het parkeerterrein worden 
gestald. 
 
Belangstelling?  Schrijf een briefje met uw naam en 
adres en deponeer uw reactie t.n.v. H.J Stengs nummer 
990 in de daarvoor bestemde brievenbus. 
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Ramen en balkondeuren. 
Op de ALV van woensdag 10 oktober jl. is er 
gesproken over een inventarisatie m.b.t lekkages 
bij ramen en verzakkende balkondeuren.  
Voor Ballast Nedam is het van belang om deze 
technische problemen in één keer aan te pakken.  
De brief om deze twee technische problemen bij 
de ‘kopers’ te inventariseren heeft een vertraging 
opgelopen. Het ‘concept’ ligt op dit moment bij 
Vestia Vastgoeddiensten op het bureau en zal zo 
spoedig mogelijk naar u worden opgestuurd. 
 
Parkeren voor de deur. 
Het bestuur krijgt regelmatig het signaal van haar 
bewoners dat het parkeerterrein ‘s avonds en in 
het weekend zo leeg is, terwijl aan de rivierzijde 
het openbaar parkeerterrein overvol staat.  
Het bestuur vraagt haar bewoners met klem om de 
auto toch zoveel mogelijk op haar eigen 
parkeerterrein te zetten, zodat visite ‘s avonds of in 
het weekend ook bij Rokade kan parkeren. 
 
Laatste nieuws op www.derokade.eu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


