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Gevelreiniging 
De  werkzaamheden zijn nog niet helemaal 
gereed. De twee kopgevels moeten worden 
gereinigd met een hoogwerker. Een dezer 
dagen wordt de reiniging van de balkons 
opgeleverd en worden diverse woningen 
bezocht. Zodra niet meer van de gondel 
gebruik gemaakt hoeft te worden, zal direct 
daarop de glazenwasser gevraagd worden te 
starten met zeemwerk.                          
 
Glazenwasser 
De glazenwasser kan met de hoogwerker 
moeilijk bij de woningen boven de speedgate 
in- en uitgang komen. Hij verzoekt de twee 
naast elkaar gelegen parkeerplaatsen direct 
gelegen bij de speedgates voor hem open te 
houden, wanneer hij daar moet zijn omdat de 
hoogwerker zijn draai niet kan maken.  
 
 

Aankleding gangen  
De Veiligheidsregio Brandweer is van mening 
dat openbare gangen en etages leeg behoren 
te zijn vanuit brandveiligheid. Zij komen zeer 
binnenkort in de Rokade een her-inspectie 
doen.  
De scootmobielen mogen niet meer in de 
openbare gangen gestald worden.  

Het bestuur is in onderhandeling met de 
WMO en de Veiligheidsregio om voor de nu 
nog gestalde scootmobielen een alternatief 

te vinden.  
 

 
De klapdeur begane grond toren 
Bij hevige wind wordt deze deur handmatig 
gesloten om de tocht tegen te gaan.  
 

 
 

 

 
 
Onkruidgroei parkeerplaatsen  
Het aankomende voorjaar gaat ervoor 

zorgen dat het onkruid weer zal gaan 
groeien. 

Voor het onkruidverwijderen op de 
parkeerplaatsen is elke bewoner verplicht 
om de eigen parkeerplaats schoon en 

onkruid vrij te houden, ook al bezit u geen 
auto of staat de auto aan de voorzijde. 

Dit alles volgens het HRR (Huishoudelijk 
Reglement Rokade; E.Parkeergarage, Art.2 
lid 2)  

 

Lampen in de bergingen 
In de berging kan geen normale lamp gebruikt 
worden, deze zorgt voor kortsluiting. Via de 
Technische Commissie is een 42 Voltlamp te 
koop à 2 euro. 
Als  u een nieuwe batterij nodig heeft voor de 
afstandsbediening van de speedgate of een 
lamp in uw berging, kunt u een email sturen 
naar  technischecomm@gmail.com voorzien 
van naam, huisnummer en telefoonnummer, 
waarna met u contact opgenomen wordt. 
 
Actieve bewoners gezocht  

De Vereniging van Eigenaren is dringend op 
zoek naar kopers en/of huurders die bij 
willen dragen aan een leefbare, betaalbare 

en goed onderhouden Rokade. 
Zowel het bestuur als de commissies kunnen 

hulp gebruiken. Zowel als lid of als 
(tijdelijke) ondersteuning voor een of 
meerdere projecten. 
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