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TECHNISCHE COMMISSIE 
In de toren zijn op de dag 3 lampen per etage 
uitgeschakeld.  Zodra de avond gaat vallen,  gaan 
de lampen automatisch weer branden. 
Hiermee hoopt de TC veel energiekosten te kunnen 
besparen.   
De defecte buitenverlichting werd gecontroleerd 
en vervangen.  

 
 
 
ETAGE GANGEN VRIJHOUDEN 
i.v.m. brandveiligheid 
Zoals u in het Huishoudelijk Reglement kunt lezen is het 
niet toegestaan voorwerpen op de gang te plaatsen.   
De bewoners hebben destijds een aankondigings brief 
ontvangen om de etages vrij te maken. Hierop blijven 
stelselmatig controles  uitgevoerd worden en eventuele 
actie of vervolgstappen  kunnen  hier op worden 
genomen.    
Bewoners, die hieraan nog geen gevolg hebben 
gegeven  worden aangesproken de gang vrij te maken 
uit brandveiligheid.   

 
 
SCOOTMOBIELEN EN ELEKTRISCHE FIETSEN  
Voor de eigenaren van een scootmobiel en/of  van 
een  elektrische fiets wordt een bijdrage van         
25 euro  voor het opladen van de accu in de 
keldergangen  per kalenderjaar  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. 
  

 
 
HONDEN UITLAAT PLAATS 
Sommige eigenaren laten hun hond uit even 
voordat zij in de auto stappen.                                                     
Dat dit op de parkeerdekken achter ons eigen 
gebouw gebeurt,  is ontoelaatbaar. 

                                               
 
Dringend verzoek uw hond aan de DIJK uit te laten 
welke hiervoor een uitmuntende uitlaat gelegenheid 
biedt. 
 
 

 
GLASBEWASSING ROKADE 
Op dit moment  zijn er nog geen concrete vorderingen 
in de onderhandelingen met de gemeente over het 
recht van overpad naar het Terras a/d/ Maas.   
Hierdoor kan de glazenwasser  niet met zijn 
hoogwerker over het terrein komen om bij de 
achterkant van de Rokade aan de slag te kunnen gaan.  
De onderhandelingen blijven  doorgaan . 
 
 
 

TUIN  PARKEERDEK 
De hovenier gaat enkele nieuwe soorten planten 
plaatsen, de Perovskia, deze plant kan in de winter 
blijven staan voor het silhouet, samen met de witte 
Malva moet dat een mooie en sterke combinatie 
worden.     

            


