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Geen spullen van waarde in openbare 
ruimte 
Geen waardevolle spullen in de openbare 
ruimte  stallen of achter  laten. Er is melding 
gedaan van ontvreemding van 2 motoren, van 
een E bike, van velg emblemen van 
autobanden en een fietstas. Bij de politie moet  
altijd aangifte gedaan te 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 worden geobserveerd 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
Lift alarm meldingsknop  
In de toren 1e en 2e lift (brandweerliften) is een 
groot rood schild met noodtelefoon 
aangebracht. Dit is een interne lijn naar de 
brandmeld installatie en kan niet voor 
noodgevallen, zoals het opgesloten zijn en uit 
de lift bevrijd moeten worden,  gebruikt worden 
. Er is een alarmknopje rechts onderin het 
paneel die een lijnverbinding heeft met de lift 
alarmdienst. Deze dient gebruikt te worden als 
de lift vast is komen te staan en iemand er niet 
uit kan.   
 

 
Voortgang Dakrails  
Er is gestart met de werkzaamheden om de te 
vervangen railbaan af te breken.  
De grote hijskraan wordt over 4 à 5 weken 
verwacht. 
 
 
Toegangshek 4 Werelden 
De gemeente is bereid om de kosten te dragen 
voor het plaatsen van een toegangshek naar 
de 4 Werelden  op basis van de toepassing 
Recht van Overpad voor hulp-en facilitaire 
diensten. Er wordt een zelfde hekwerk 
geplaatst zoals de Rokade al naar de TADM 
heeft. De opdracht is vanuit de gemeente 
ondertekend.    
 
 
Rondje Maasvlakte 
Gaat u met de Activiteiten Commissie mee op 
zondag 29 juni 2014 van 10:30 - 16:00 uur? 
Op eigen gelegenheid rijdt u naar: FutureLand, 
Europaweg 902, 3199 LC Maasvlakte 
Rotterdam. Om 10:30 uur vanaf De Rokade 
Vertrekken (en proberen natuurlijk zoveel 
mogelijk met elkaar mee te rijden). 
Een rondrit (om 12:00uur) op nieuw land en 
varen met de FutureLand Ferry (om 14:00uur ) 
door de nieuwe havens (max. 25 personen). 
Kosten bedragen € 13,00 per persoon en dit is 
exclusief lunch*! 
Betaling door u ter plaatse direct aan de kassa. 
Inschrijving vóór 17 juni d.m.v. een briefje in 
brievenbus 828 met vermelding van: 
uw naam, aantal personen, tel. nummer en evt. 
e-mailadres en hoeveel medebewoners u evt. 
kunt meenemen. 
*) U kunt een eigen lunchpakket meenemen 
maar er is ook een restaurant  aanwezig. 
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