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Info van de schoonmaakcommissie. 

Voordeur en meterkast. 

Rokade is bijna geheel bewoond. 

Het complex wordt schoongemaakt door Mako 

Cleaning. 

Middels deze mededeling willen wij u erop wijzen 

dat zij uw voordeur en de deur van de meterkast 

niet schoonmaken. Deze deuren horen bij de 

woning en zijn derhalve niet opgenomen in het 

schoonmaakcontract.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liften. 

De liften zijn nu vrij van hun bekisting. De liften 

worden regelmatig schoongemaakt, maar laten we 

met elkaar ervoor zorgen dat de liften er goed 

blijven uitzien! De entree is het visitekaartje van je 

woning! 

 

Info van de tuincommissie. 

Onkruid. 

De tuincommissie heeft weer onkruid gewied bij de 

boompjes op het parkeerdek. Zij gaan eerdaags de 

rijbanen weer te lijf met de sproeier. Voor het 

onkruid op de parkeerplaatsen is elke bewoner 

verplicht om de eigen parkeerplaats schoon en 

onkruid vrij te houden, ook al staat de auto aan de 

voorzijde. 

Dit alles volgens het HRR (Huishoudelijk Reglement 

Rokade; E.Parkeergarage, Art.2 lid 2) 

 

Nieuwe hovenier. 

Het contract van hovenier van Ginkel is per 1 mei 

wegens te hoge kosten opgezegd. De 

tuincommissie heeft een aantal hoveniers laten 

komen en uiteindelijk is gekozen voor hovenier 

Frans van den Bos.  

Hij is ondertussen begonnen aan het onderhoud 

van de daktuinen. 

 

Tuindekken. 

Vorige week zijn er banken geplaatst op de 

tuindekken, zodat u als bewoner nog meer kunt 

genieten van de tuinen en een praatje kunt maken 

met de andere bewoners. Het is nog wachten op 

het juiste weer. 

Tevens heeft de technische commissie het mogelijk 

gemaakt dat ook de bewoners van de plint de 

tuindekken gemakkelijker kunnen bereiken d.m.v. 

uw entreesleutel (deur toren BG naar tuindek).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info van de activiteitencommissie. 

Enquête. 

De activiteitencommissie heeft een formulier in uw 

brievenbus gedaan om de belangstelling te peilen 

voor verschillende activiteiten. Wanneer u deze 

enquête ingevuld hebt, wilt u deze dan uiterlijk 21 

mei 2012 in brievenbus 828 deponeren.  

Om een leuk programma samen te stellen heeft de 

commissie deze informatie tijdig nodig. 

 

Bestuur VvE Rokade 

 

 

 

Laatste nieuws op www.derokade.eu 


