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Aanvulling bestuur 
De taken van het bestuur van de VvE Rokade 
zijn erg veel werk-omvattend. Enige aanvulling 
van bestuursleden is dan ook urgent en  hard 
nodig.  
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via 
brievenbus 650. 
 
 
Gevelreiniging 
Het wisselvallige weer met veel wind heeft er 
toe bijgedragen dat de planning van de 
gevelreiniging enige weken is uitgelopen. 
Verwacht wordt dat het karwei eind 
februari/begin maart klaar zal zijn. 
Direct daarop zal de glazenwasser gevraagd 
worden te starten met zeemwerk.                          
 
 
Kosten Bouw 
De bevindingen vanuit de onderzoeks- 
commissie hebben nog geen duidelijk inzicht 
gebracht of er daadwerkelijke bouwgarantie is 
en/of er zaken onder bouwgebreken vallen.  
 

Aankleding gangen  
De Veiligheidsregio Brandweer is van mening 
dat openbare gangen en etages leeg behoren 
te zijn vanuit brandveiligheid.  
Een oproep aan bewoners die eigendommen 
op de gang hebben staan. Deze moeten in de 
woning zelf geplaatst worden. Gebeurt dit 
niet dan worden de gangen leeggehaald en 
worden de eigendommen door Reinis 
vernietigd.  
Wij vragen u  dringend alle materialen, die niet 
vast staan/hangen weg te halen. Materialen 
die wel vast aan de muur zitten, maar dieper 
zijn dan 15/20 cm dienen ook te worden 
verwijderd. Gaten in de muren dienen netjes te 
worden dichtgemaakt.                                                                                                                                              
 

 
 

 
Het bestuur is in onderhandeling met de 

WMO en de Veiligheidsregio over de gestalde 
scootmobielen.  
 

 

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. 
 

Infobord 
Het infobord tegenover de torenliften is 
bedoeld voor meldingen van gevonden of 
verloren voorwerpen en niet voor 
reclamedoeleinden of te koop aangeboden 
zaken. 
 

Batterij handzenders en lamp berging 
Als  u een nieuwe batterij nodig heeft voor de 
afstandsbediening van de speedgate (€ 5,00) 
of een lamp in uw berging (€ 2,00) kunt u een 
e-mail sturen naar  de Technische Commissie. 
Er wordt contact met u opgenomen. Wel graag 
naam, huis- en telefoonnummer opgeven. 
 
 
 

Belangrijke e-mailadressen 
Bestuur VvE:vve.derokade@gmail.com 
Technische Commissie: 

technischecomm@gmail.com  
Schoonmaak Commissie: 

schoonmaakcomm@gmail.com 
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