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Nieuwsbrieven  
De maandelijkse nieuwsbrieven die zowel 
in de witte als in de zwarte plint worden 
opgehangen verdwijnen regelmatig van 
de borden en uit de liften. Het VvE-
bestuur is hier niet gelukkig mee. Er wordt 
veel tijd en energie in deze nieuwsbrieven 
gestoken en de bedoeling is juist dat ALLE 
bewoners het nieuws tot zich kunnen 
nemen. De nieuwsbrieven worden ook 
altijd op de Rokade website geplaatst en 
zijn dus gemakkelijk te downloaden via 
www.derokade.eu Als dit niet mogelijk is 
kunt u dit ook bij het bestuur aangeven en 
dan zorgen wij voor een kopie voor u. Dus 
in het vervolg s.v.p. de nieuwsbrieven 
laten hangen. 
 
AVG 
Per 25 mei a.s.is de nieuwe wet Algemene 
Verordening Gegevensbescherming van 
toepassing. De AVG zorgt met name voor 
een versterking en uitbreiding van privacy 
rechten van personen. De beheerder moet 
een administratie gaan bijhouden van alle 
gegevens van verwerkings-activiteiten 
conform de AVG-wetgeving. Er wordt een 
licentie aangevraagd om aan de eisen van 
de wet te voldoen. 
 
Liften / Liftschachten  
Tijdens onderhoud aan de liften wordt er 
met regelmaat een hoeveelheid papier, 
met name reclamefolders, in de 
liftschachten aangetroffen. Als u geen 
reclamemateriaal in uw brievenbus wenst 
te ontvangen dan kunt u een sticker op uw 
brievenbus plakken. Papier in de 
liftschachten vergroot het risico op brand 
en wij mogen aannemen dat wij allen, als 
bewoners, dit niet willen. 
 
 

 
Een gewaarschuwd mens 
Ondergrondse vuilcontainers: De naam 
zegt het al. Uw restafval, PMD of papier 
gooit u in de container en verdwijnt 
vervolgens ondergronds. Nu komt het wel 
eens voor dat de bewuste ondergrondse 
container vol of geblokkeerd is. Het is dan 
niet de bedoeling dat u uw afval naast de 
container zet, maar in een andere 
container gooit die ietsje verderop staat. 
BOA’s van de gemeente Nissewaard 
controleren hierop en bekeuren. 

    
 
Onderhoud 
Op dinsdagochtend, 12 juni 2018, zal er 
onderhoud worden uitgevoerd aan de 
overdrukinstallatie op het dak. Het testen 
kan wat geluidsoverlast veroorzaken. Wij 
vragen uw begrip hiervoor. Deze 
installatie is van belang om in geval van 
brand de liftschachten van overdruk te 
voorzien, zodat deze niet als schoorstenen 
gaan fungeren. 
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