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Hoe te handelen bij brand 
De flyer “Hoe te handelen bij brand” 
heeft een update ondergaan (revisie 
september 2018). Deze flyer hangt in de 
mededelingenkasten in de hal van de 
toren en in de postbusruimte. Er is ook 
een kopie te vinden op de Rokade 
website (www.derokade.eu) onder het 
kopje “Elementen BV/Handleidingen 
overige”. U kunt dus uw eigen exemplaar 
downloaden. Belangrijkste punt van 
verandering is dat bij brand verzameld 
moet worden op -1 en niet op de begane 
grond. 
 
Van zomer naar wintertijd 
Zoals u weet is in de nacht van 27 op 28 
oktober de wintertijd weer ingevoerd. Dit 
betekende dat de klok een uur terug-
gezet moest worden. Heeft u eraan 
gedacht om ook de klok van uw kamer-
thermostaat aan te passen? 
 
Fietsenstalling 
Er zijn weer diverse klachten over een 
overvolle fietsenstalling ontvangen. Een 
aantal fietsen die al maanden van een 
sticker waren voorzien zijn nu afgevoerd 
om de toch al schaarse ruimte optimaal 
te kunnen benutten. Andere fietsen die in 
zeer slechte staat zijn zullen ook van een 
sticker worden voorzien. Als de eigenaar 
niet reageert zullen ook deze fietsen 
verwijderd worden. 
 
Speedgates 
Mocht de ingaande speedgate open staan, en 
het licht op rood of groen, denkt u er dan 
a.u.b. aan om toch het systeem te activeren 
via uw handzender. Dit voorkomt in principe 
dat u een volgende keer een knipperend rood 
licht krijgt en dus niet naar binnen kunt 
rijden. 
 

 
Aanvulling TC leden 
Eén bewoner heeft zich gemeld om de TC 
met hand- en spandiensten te willen 
ondersteunen. Dank daarvoor. Ook op 
incidentele basis is ieders hulp of expertise 
welkom. 
 
Herfst- en wintercondities 
In deze tijd van het jaar kan er weer veel 
wind staan en zelfs stormachtig. Daarom 
geen plantenbakken, bloempotten etc. 
aan de balustrades van de balkons 
hangen. Er bestaat een serieus gevaar 
dat deze naar beneden vallen. 
 
Wegvallen waterdruk 
Recentelijk is de waterdruk wegevallen 
waardoor bewoners van de 20e t/m 33e 
verdieping helaas geruime tijd zonder 
water hebben gezeten. Uiteindelijk zijn 
een drukopnemer en een control unit 
vervangen, waarna het systeem weer op 
druk bleef. 
 
Verhuizen  
Verhuizingen a.u.b. tijdig via e-mail 
doorgeven aan de Technische Commissie 
via onderstaand e-mailadres, met 
vermelding van naam, huisnummer, 
datum en gewenste tijden voor de 
verhuisstand van de schuifdeuren. 
 
Parkeerplaatsen 
Indien uw parkeerplaats nog steeds niet 
onkruidvrij is, dan graag z.s.m. actie 
(laten) nemen. 
 
Belangrijke e-mailadressen 
Bestuur VvE: 

• vve.derokade@gmail.com 
Technische Commissie: 

• technischecomm@gmail.com  
Schoonmaak Commissie: 

• schoonmaakcomm@gmail.com 


