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Uitbreiding bestuur 
Er is geen reactie binnen gekomen op het 
verzoek voor uitbreiding van het bestuur. 
Daarom wordt het bestuur genoodzaakt om 
vanuit de huurders van zowel Vestia als de 
Leeuw van Putten   aanvulling te zoeken. Tot 
deze stap is gekomen, daar zich geen kopers 
hebben aangemeld en de VvE teveel taken 
heeft voor zo'n kleine delegatie. 
Een huurder of eigenaar die zich bij het 
bestuur wil komen melden, is iemand, die tijd 
vrij kan maken voor een bestuursfunctie op 
vrijwillige basis 
- met enige technische en/of bestuurlijke 
achtergrond 
- die indien mogelijk ook overdag zich kan 
inzetten 
- die goede communicatieve eigenschappen 
heeft 
 
Als u denkt dat een bestuurlijke functie wat 
voor u [man of vrouw] is dan kunt u zich 
melden bij het bestuur VvE-Rokade, 
brievenbus 650. 
Wederzijds zal een proefperiode in acht 

worden genomen. 

 
 

 
 
Huurders  
Huurders van Vestia en van de Leeuw van 
Putten kunnen via info.derokade@gmail.com 
informatie opvragen hoe zij op de Rokade site 
kunnen inloggen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voortgang Dakrails  
Door technische problemen  moeten andere  
 aanpassingen van de dakrail gemaakt gaan 
worden, waarvoor  nieuwe bouwtekeningen en 
metingen gedaan moeten worden. De planning 
is in 2e of 3e week Mei te kunnen starten. De 
inzet van de  kraanwagen zal iets wijzigen, 
hierdoor wordt de afsluiting van de weg een 
dag korter. De voorlopige planning is: 
 
Dag 1 :             08.00 uur start opbouw 
                        16.00 uur opbouw gereed 
  
16.00 uur – 07.00 uur bewaking 
  
Dag 2:              07.00 uur start werk  
                        16.00 uur werk gereed 
                        16.00 uur start afbouw 
                        01.00 uur afbouw gereed 
 
 
Geuroverlast 
Helaas is het kwalijke fenomeen van de 
stankgeur hinder  weer volop terug.  Per etage 
zullen in de E-woningen   het 
luchtcirculatiesysteem” van de 
keukeninstallatie van alle etages  
gecontroleerd moeten worden. 
 
Namens de VVE  zullen de woningen door de 
opzichters van de Elementen BV ( Leeuw van 
Putten ) en Vestia  middels reguliere 
“onderhoudscontrole van het 
luchtcirculatiesysteem” gedaan worden.  
  
 
 
Diefstal wordt waargenomen 
In dit gebouw zijn permanent camera’s in 
werking. Dit houdt in dat alle bewegingen in dit 
gebouw en  in de liften kunnen worden 
geobserveerd. 
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