
  
 
 

Mededelingen van het bestuur 
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JAARWISSELING 
Het bestuur van de VvE Rokade wenst u en uw 
dierbaren een goed 2019 toe in alle voorspoed 
en gezondheid. 
 

 
 

Nogmaals een dringende oproep om geen 
vuurwerk af te steken vanaf de balkons. Dit in 
verband met brandgevaar op de balkons en de 
veiligheid van de bewoners die eventueel 
buiten staan. Ook beslist geen vuurwerk 
afsteken onder de luifels, zowel aan de 
voorkant als de achterkant en vanuit de 
centrale ingang. Gaarne ook uw bezoekers als 
zodanig informeren. 
Afsteken van vuurwerk kan op de rijbaan of 
langs de Oude Maas. 
Het zou een keer fijn zijn dat die bewoners die 
vuurwerk hebben afgestoken dit ook de 
volgende ochtend zelf opruimen. Tot op 
heden hebben andere bewoners dit moeten 
doen. Bij voorbaat dank voor uw discipline. 
 
PARKEERTERREIN 
Een hoveniersbedrijf heeft, vanuit opdracht van 
Vestia Woningen, enige ernstig vervuilde 
parkeerplaatsen schoongemaakt. De kosten 
worden door Vestia op de betreffende 
bewoners verhaald. 
 
INFOBORD 
Het infobord tegenover de torenliften is bedoeld 
voor meldingen van gevonden of verloren 
voorwerpen en niet voor reclamedoeleinden of 
te koop aangeboden zaken. 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
De Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd door 
de Activiteitencommissie wordt gehouden op 
zondag 6 januari 2019 van 15:00 tot 17:00 
uur in de entreehal van de toren. Dit betekent 
dat er vanaf 13:30 uur geen gebruik meer kan 
worden gemaakt van de hoofdingang. Graag 
via de postbusruimte naar binnen en naar 
buiten gaan. 
 
PROJECTEN 2019 
De firma Cornergroep gaat de woningen, 
waarvan de bewoners lekkages hebben 
opgegeven, behandelen door het aanbrengen 
van kleine pijpjes aan de gevelwand. 
 
De firma Kokshoorn is aangesteld als 
projectmanager die de juiste bedrijven aan gaat 
stellen en gaat begeleiden bij de uit te voeren 
projecten, zoals vermeld in de 
MeerJarenOnderhoudsBegroting (MJOB) 
 
FIETSENSTALLINGEN 
Het bestuur wil alle bewoners er nogmaals op 
wijzen dat niemand een eigen vaste plaats 
heeft of kan claimen voor de stalling van fiets, 
brommer of scooter in de gezamenlijke stalling-
ruimtes. 
 
TOEGANG VIA SPEEDGATE 
Als u bij het inrijden een fiets, brommer of 
scooter voorrang geeft (of als deze bestuurders 
voorrang nemen!) door uw handzender te 
activeren, dan wordt uw zender automatisch 
geblokkeerd. U kunt dan zelf niet meer naar 
binnen, omdat het rode licht knippert. Dit gaat 
niet vanzelf over. U dient dan een mailtje te 
sturen naar de TC. Vergeet niet uw naam en 
huisnummer te vermelden a.u.b. 
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