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Brandmelding 

Bij brand gaat er in de woning, in de huiskamer, 

gang en slaapkamer vanuit de muurkastjes een 

geluids alarmering af. Zodra een bewoner dit 

alarmkastje open gemaakt heeft bij het verven of 

behangen van de wand,  ontstaat er een lusstoring 

waarbij de hele etage geen alarmering krijgt.  

 

Uit de grote ontruimingstesten  van 23/24 oktober  

is naar voren gekomen dat op de 22
e
 etage 

momenteel zo’n storing is. 

Dit gaat inhouden dat alle bewoners van de 22
e
 

etage bezocht moeten gaan worden door de firma 

Hacousto. Uw medewerking hieraan is vereist.    
 

Daarom nogmaals de melding dat brandalarm 

meldkastjes NIET  van de muur afgehaald 

mogen worden. Zodra de storingsmonteur 

hiervoor ter reparatie moet komen , is de  

factuur voor de veroorzaker van de storing. 

 

Inrijden speedgate 

Wanneer een (brom-)fietser tegelijkertijd met een 

auto de speedgate inrijdt, is de kans groot dat de 

deuren zich sluiten en op de auto terecht komen.  

 
 
Geen uit het balkon hangende planten. 
Er is een plantenbak van een reling van een balkon 

naar beneden gekomen, een zeer gevaarlijke 

situatie. 

Het huishoudelijk reglement is hier duidelijk in, het 

is niet toegestaan voorwerpen aan te brengen welke 

buiten het balkon uitsteken! 
 

Wie heeft er nog een bruikbare hogedrukspuit 

voor onze  TC en Tuincommissie? 

 

Batterij handzenders   

Als  u een nieuwe batterij nodig heeft voor de 

afstandsbediening van de speedgate kunt u een 

email sturen naar  technischecomm@gmail.com  

waarna met u contact opgenomen wordt.  

 

Rokade website 
De site is bestemd voor alle bewoners [huurders en 
kopers]. Wanneer men nog geen toegang tot de 
site heeft maar wel belangstellend is om de site te 
bezoeken, kan men zich aanmelden per e-mail bij 
het bestuur: info.derokade@gmail.com. 
 
 

 

Lopende zaken 
Bewoners die de bestuursmeldingen blijkbaar niet 

waarderen, verwijderen frequent de opgehangen 

flyer. De camerabeelden maken hiervan een 

opname, dus degenen die wij bedoelen, houdt hier 

rekening mee.  Bij herhaling komt de wijkagent bij 

u op bezoek!     

 

 Infobord 

Omdat het raamwerk van kunststof is, wordt u verzocht  

geen gevonden voorwerpen met plakband aan het 

infobord op te hangen. Na met lijmvlek verwijderaar 

gewerkt te hebben, is het hele raamwerk beschadigd.  

Er is een los raamwerk besteld , vervanging laat nog 

even op zich wachten. 

 

Lift eerder op begane grond  
De monteur heeft een lift zo ingesteld dat deze  als 

standplaats begane grond  krijgt wanneer deze lift 

niet hoeft te werken. Deze lift staat dan open en 

men kan zo instappen.  
 

Hovenier  Frans van den Bos  

De hovenier heeft  voor de Rokade daktuinen              

300 narcissen, 250 krokussen en 200 sneeuwklokjes 

aangeboden.   
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