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Beste bewoners, 
 
Wij  willen u hartelijk bedanken voor de medewerking tijdens de brandweeroefening van maandag 
19 mei. Per jaar worden landelijk slechts 2 à 3 complexen van vergelijkbare grootte ontruimd. 
Het is voor hen zeer nuttig om te zien of de richtlijnen die op papier zijn gezet tijdens de bouw 
daadwerkelijk voldoen en of deze wellicht aangepast dienen te worden voor toekomstige projecten. 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
Getuigen gezocht! 
Tussen vrijdagavond (9-5) 20:00 uur en maandagmiddag (12-5) 14:00 uur zijn 2 motoren van 
parkeerplaatsen onder de tuinen ontvreemd. Het gaat om een  

- Suzuki GSX-R 1000 K5 wit met paars  
- Yamaha R6 model 2009 zwart met goud. 

Indien u iets heeft gezien wat hiermee te maken kan hebben dan verzoeken wij u contact op te 
nemen via email: r.a.hamoen@hotmail.com of met  de VvE postbus 650.  
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
Stankoverlast!! 
Helaas zijn de afgelopen weken heel veel klachten binnen gekomen betreffende stankoverlast. 
De medebewoners klagen over een vette lucht waar nu zelf blauwe walm bij voorkomt. 
De meesten geven aan dat het lijkt op de geur van oud frituurvet. 
Zaterdag (17-5) rond 19:00 uur en zondag (18-5)  rond 17:45 uur  en maandag  (19-5) ook weer rond 
17:45 uur heeft de stank veel overlast veroorzaakt. Naar onze mening kan het niet zo zijn dat de 
veroorzaker hier zelf geen last van heeft. Indien u de veroorzaker bent schroom dan niet en neem 
contact op met de VvE zodat wij het één en ander kunnen laten verhelpen. 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
Politie inval woensdag 21-5. 
Op deze ochtend is de politie een appartement binnen gevallen. De reden en/of daadwerkelijk 
mensen zijn afgevoerd is onduidelijk. Het mag duidelijk zijn dat de politie geen uitspraak doet over de 
reden van deze inval.  
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
Start afbreken dakrails 
Aanstaande dinsdagochtend 27 mei wordt gestart met de afbouw van de dakrails. 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
Met vriendelijke groet, 
VvE bestuur Rokade. 
 
Wij stellen het op prijs als iedereen deze brief laat hangen zodat wij iedereen kunnen bereiken. 
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