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Mededelingen van het bestuur. 
 
Het eerste appartementengebouw Het Terras aan 
de Maas is opgeleverd. De start van de bouw van 
de tweede toren wordt pas dit najaar verwacht. 
Vanaf 30 mei 2013 tot het begin van de bouw van 
die toren, wordt de Hongerlandsedijk tussen 
Rokade en Het Terras aan de Maas opengesteld 
voor al het verkeer.  De Hongerlandsedijk ligt in de 
30km zone en het stuk weg is onderdeel van een 
bouwterrein. Dit staat met borden aangegeven. 
Nadere  informatie volgt wanneer de 
Hongerlandsedijk weer tijdelijk wordt afgesloten. 
 
 

 

 

Technische Commissie 

De TC gaat  onderzoek doen of ook voor de 
kopers/eigenaren van de Rokade een collectief 
contract af te sluiten is voor onderhoud en 
vervanging filters  voor de warmte terug win unit 
en batterijen speciaal voor de thermostaten bij een 
leverancier.  Vestia en de Leeuw van Putten 
hebben voor hun huurders een collectief contract 
voor vervanging van deze filters en batterijen.   
 
De TC vervangt defecte lampen zoveel mogelijk in 

een  ronde. Niet voor elke kapotte lamp kan 

onmiddellijk actie worden ondernomen.  

 
 
Opheffing Connexxion Buslijn 81 
In het Algemeen Dagblad van 22 mei 2013  werd 
gemeld dat eind dit jaar de Connexxion buslijn 81  
(vertrek 4 Werelden/ Elementenweg) wordt 
opgeheven omdat te weinig reizigers gebruik  van 
deze buslijn maken.  
Het bestuur overweegt om met de 4 Werelden en 
het Terras a/d Maas contact op te nemen en 
gezamenlijk hierop in verweer te gaan.  
 

 
 
 
 
Elektrische fietsen en scootmobielen 
Voor de eigenaren van een scootmobiel en/of  van 
een  elektrische fiets wordt een jaarlijkse bijdrage 
van  25 euro per kalenderjaar aan de VVE voor het 
opladen van de accu in de keldergangen  berekend. 
In het Huishoudelijk Reglement deel D: Toegang en 

orde, Artikel 1 punt 18 blz. 12. wordt het gebruik 

van  elektra toegelicht. 
Een aanvraag formulier kunt u hiervoor aanvragen 
via brievenbusnummer 650. 
  
Vestia gaat voor hun huurders die gebruik maken 
van een scootmobiel in de plint ruimte creëren om 
deze te kunnen stallen en voor het opladen van de 
accu. 
 

In de witte plint (Vestia gedeelte) wordt een nieuw 
fietsenrek geplaatst. 
 
 
 
 
Brandveiligheid 
Binnenkort krijgen alle Rokade bewoners (kopers 
en huurders) een schrijven waarin nogmaals wordt 
gemeld de gangen vrij te maken van obstakels.  
 

 


