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WIE MIST ER EEN LEGE BIERFLES? 

Op zondagmiddag, 3 juli, 
om ongeveer 18:00 uur 
was er helaas weer een 
incident. Deze keer werd er 
een leeg flesje van het 
merk Heineken vanuit de 
toren naar beneden 

gegooid. Dit is niet alleen asociaal 
maar ook een staaltje van 
ontoelaatbaar gedrag. Het is zeer 
gevaarlijk en kan tot zware 
verwondingen leiden. Als de dader 
bekend wordt dan is aangifte bij de 
politie een feit. Mocht iemand informatie 
hebben over dit incident of de dader dan 
graag een e-mail naar het bestuur. 
 
Liftbevuiling   
Wanneer uw hond de lift bevuilt, wordt 
er van u verwacht de boel zelf op te 
ruimen. Zo niet dan zullen de 
camerabeelden worden gebruikt om u 
op te sporen. Ook dit is helaas geen 
uitzondering en kosten worden verhaald 
op het baasje. 
 
Rioleringsproblemen 
Bij verstoppingen dienen huurders het 
probleem bij hun verhuurder te melden 
en eigenaren bij de VvE. Als u een 
melding maakt dan graag duidelijk de 
klacht omschrijven en uw naam, 
huisnummer en telefoonnummer 
bijvoegen. 
 
Lift 3 buiten bedrijf 
Voor deze lift is een kabel in bestelling. 
De verwachting is dat deze woensdag, 
06/07, binnenkomt bij onze liften- 

 
leverancier en dan donderdag, 07/07, 
wordt gemonteerd.  
 
Geluidsoverlast 
Een verhuizing brengt ook met zich mee 
dat er geboord en gezaagd (moet) 
worden. Het HHR is absoluut duidelijk  
over de tijden dat deze werkzaamheden 
uitgevoerd mogen worden. Gelieve u 
zich hieraan te houden. Uw buren 
(boven, onder, naast u en zelfs elders in 
het gebouw) zijn u dankbaar 
 
Onkruid parkeerplaatsen  
Het onkruid groeit in dit jaargetijde snel. 
Op het achterterrein is iedere bewoner 
verplicht de eigen toegewezen 
parkeerplaats onkruidvrij te maken en te 
houden. Dit geldt dus voor zowel 
huurders als eigenaren.  
 
Belangrijke e-mailadressen 
Bestuur VvE: 

• vve.derokade@gmail.com    
Technische Commissie 

• technischecomm@gmail.com  
Schoonmaak Commissie 

• schoonmaakcomm@gmail.com 
 
Speedgates en handzenders 
Als u niet naar binnen kunt omdat het 
rode licht knippert dan heeft het geen 
zin om de zender vele malen in te 
drukken. Een mailtje is beter en dan 
graag naar twee adressen, zijnde het 
Bestuur en de Technische Commissie 
(zie boven). Let op dat uw handzender 
voorzien is van de juiste batterij, 
namelijk een CR2032. 


