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Ontruiming bij Brandalarm 
 
Bewoners die niet zelfstandig hun woning 
kunnen verlaten bij een brandmelding worden 
verzocht een briefje met hun adresgegevens 
(naam, huisnummer, telefoonnummer en 
mobiele nummer) te deponeren in brievenbus 
770. De Brandweer kan hier, indien nodig,  
rekening mee houden. 
Als u in de toekomst (tijdelijk) tot deze groep 
komt te behoren dan dit ook graag even 
doorgeven. 
 
Schoonmaak 
 
Opmerkingen of gegronde klachten over de 
schoonmaak kunt u melden aan: 
schoonmaakcomm@gmail.com waarna 
bekeken zal worden wat er aan gedaan kan 
worden om de klacht te kunnen oplossen. 
Indien u iets naar dit e-mail adres stuurt, dan 
graag uw naam, huisnummer, e-mailadres, 
telefoonnummer (eventueel mobiele nummer) 
te vermelden zodat u antwoord gegeven kan 
worden. 
 
Defecten in algemene ruimten 
Wanneer u defecten of klachten heeft 
uitstuitend aangaande de openbare ruimten 
kunt u dit melden aan het email-adres van de 
Technische Commissie: 
technischecomm@gmail.com met vermelding 
van uw naam, huisnummer, e-mailadres, 
telefoonnummer (eventueel mobiele nummer) 
zodat u respons gegeven kan worden. 
 
Keuring liften  
Alle liften zijn technisch voor de komende 
anderhalf jaar gekeurd. 
 
 

 
Onderhoud  parkeerplaats 
 
Iedere bewoner heeft een eigen parkeerplaats 
op het parkeerterrein Rokade achterzijde 
toegewezen gekregen. Het schoonhouden en 
onkruidvrij maken van de parkeerplek behoort 
tot de werkzaamheden van de gebruiker zelf. 
Dit geldt ook als u geen gebruik maakt van uw 
parkeerplaats. 
 

 
 
 
 
Bouw 2e toren Terras a/d Maas 
 
Een groot deel van de bewoners van de 
zogeheten “Witte” zijde van de Rokade hebben 
hun kritiek geuit over de verwachte bouw, 1e 
kwartaal 2015, van de 2e toren van het Terras 
a/d Maas. Een aantal bewoners gaat zich 
inzetten om een gezamenlijke kritische stem 
aan het gemeentebestuur  te laten horen.  
 
Condens lekkages                                          
De firma Giesbers heeft vastgesteld dat de 
vele lekkages in de hal, postbusruimte en 
BMIruimte door condensvorming zijn ontstaan. 
Zij hebben opdracht gegeven aan hun 
isolatiebedrijf om dit te herstellen.  
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