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AED defibrillator  
De keuze van de defibrillator is gevallen op: 
De AED van   "Defribion"   Type  PAD 500 P,  
inclusief een onderhoudscontract en afsluitbare 
kast .  Een dezer dagen wordt het apparaat 
afgeleverd.  
 

Als u in het bezit bent van een certificatie voor 

het verlenen van eerste hulp bij problemen van 

het hart,  zoals een hartstilstand en wilt u voor de 

bewoners van de Rokade en hun bezoek  uw hulp 

in nood aanbieden, dan graag uw aanmelding in   

brievenbus 650. 

 
 
Toegangshek naar 4 Werelden 
Met de 4 Werelden en de gemeente is overleg 
gaande om een schuifhek te plaatsen voor toegang 
via de 4 Werelden voor de facilitaire diensten, 
zoals de glazenwasser. 
Voor de fietsers zal geen recht van overpad komen.  
 
Elektrische klapdeur 
De leverancier wijkt niet af van het reparatie 
bedrag van 3000 euro. Het bestuur gaat bij de 
Brandweer  navraag doen voor andere alternatieve 
wijze van deursluiting, zoals via een kleefmagneet .                                                                                                                            
 
 
 

 
Uitstel onderhoud Generator 
Door een interne communicatie stoornis bij 
Barendrecht Electra moet het onderhoud van het 
noodaggregaat een maand uitgesteld worden.  
 
Onkruidbestrijding 
Binnenkort komt een bedrijf het gehele 
parkeerterrein milieuvriendelijk besproeien om de 
onkruidvorming te stoppen. Zodra de datum 
bekend is, zal een brief in de hal opgehangen 
worden om te verzoeken alle  auto’s  van het 
terrein te verwijderen om iedere parkeerplaats te 

kunnen behandelen..  
 
 
Nationale burendag  
Op zaterdag 21 
september aanvang 
09.00 uur 
zal een schoonmaak 
ochtend gehouden 
worden om de 
parkeerplaats, 

speedgate ingangen en buitenzijde gebouw  
toegangsdeuren eens grondig op te frissen. Hierbij 
worden de bewoners gevraagd vrijwillig een 
handje te helpen.  
 Na afloop worden de vrijwilligers ’s avonds op een 
gezellige wijze voor hun inspanningen beloond.  
Via een infobrief kunt u zich binnenkort aanmelden 
voor deelname.     
 
Brandveiligheid 
Binnenkort worden alle etages in de gangen 
geschouwd naar het vrij hebben van obstakels. 
Daar waar het niet naar behoren volgens de 
maatstaven van de Brandweer  is, zal rapport 
opgemaakt worden en deze bewoner 
verantwoordelijk gesteld worden.  


