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Technische Commissie 

Vanuit Eneco werd een aanbod ontvangen om het 
pand te schouwen naar eventuele 
besparingsmogelijkheden van het elektraverbruik.   
Momenteel zijn per etage in de toren 3 lampen op 
de dag uitgeschakeld. Deze gaan in de avond uit 
oogpunt van veiligheid weer branden.  
 
 
Ballast Nedam    
Vanaf half juli zal op -1 parkeerdekzijde gestart 
kunnen worden met het vervangen van de drie 
elektrische deuren door schuifdeuren. 
 
 
Aankleding hallen 
De bestelling is geplaatst van de foto collage in 
canvas op hout bespannen.   
De Activiteiten commissie heeft nog uit te werken 
plannen voor de aankleding van de hal naar de 
tuinen, maar kan door financiële mogelijkheden de 
uitvoering slechts in delen laten uitvoeren.    
 
Afsluiting linksaf slaan voor auto’s  
In de ALV werd vastgesteld dat de 
verkeersveiligheid te wensen overlaat.  
Met algemene stemmen van de ALV werd unaniem 
aangenomen dat op korte termijn verkeers 
beperkende maatregelen genomen moeten 
worden bij het direct afslaan van de inrit en ook 
voor de uitrit speedgate. 
Er wordt onderzoek gedaan naar paaltjes om het 
inrijden voor gemotoriseerd verkeer te 
verhinderen.     

      

 
Oproep bediening AED defibrillator 
Heeft u  een certificatie voor het verlenen van 
eerste hulp bij problemen van het hart,  zoals een 
hartstilstand en wilt u voor de bewoners van de 
Rokade en hun bezoek  uw hulp in nood 
aanbieden, dan graag uw aanmelding in   
brievenbus 650.  

                          
Laatste oproep verwijderde fietsen 
Enige  tijd geleden werden onberijdbare fietsen 

verwijderd. Er is een laatste mogelijkheid om uw 

verwijderde rijwiel die dusdanige gebreken vertoont 

dat het de moeite van opknappen niet meer waard 

is,  aan te geven welke fiets dit is en u vrijwillig 

afstand doet van uw rijwiel. 
 
Zen tuinen 
Voor de aankleding heeft de leverancier 
aangeboden om voor iedere zentuin een stalen 
plantenbak te leveren.  Omdat zowel de Rokade als 
de 4 Werelden eigenaar is van de zen tuin moeten 
de  aankleding en inrichting van de tuin grenzend 
aan de 4 Werelden  in gezamenlijk overleg plaats 
hebben. De Zen tuinen zijn voor niemand 
toegankelijk, behalve voor werkzaamheden.     
Maar door de glazenwindschermen kunnen alle 
passanten toch van de aanblik genieten. 
De bewoners van de 4 Werelden  en de Rokade 
kunnen vanaf heden suggesties aandragen om de 
zen tuin aan te kleden via Brievenbus 650. 
 
Nieuwe ondernemer Vestia commerciële ruimte 
Vanaf 1 juli opent een high Tea Room. Het is fijn 
dat we nu met de kapsalon ook een nieuwe 
ondernemer krijgen die de inwendige mens met 
lekkernijen kan verwennen.   


