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Fietsen 
Oude fietswrakken dienen door de bewoners 
zelf naar Reinis, Elementenweg te worden 
gebracht. 
 
Voorzitterschap VvE  
Huig van Wijnen heeft de functie van voorzitter 
overgenomen. 
 
Geluidshinder   
Er bereiken ons regelmatig berichten over 
geluidshinder, zoals bijv. boren, zagen, en 
timmeren. Volgens het HHR is dit alleen 
toegestaan tussen 09:00 en 21:00 uur.  
Gelieve hier rekening mee te houden. 
 
Ontvreemding 
Wanneer u diefstal heeft bemerkt, wilt u dan,  
behalve aangifte doen bij de Politie, ook a.u.b. 
een berichtje hiervan doen in brievenbus 650? 
Wellicht kunnen wij u van dienst zijn. 
 
Ballast Nedam 
Aan Ballast Nedam werd een schrijven 
gezonden om langlopende kwesties, zoals de 
roestige speedgates, eens aan te pakken. 
 
Ballast Nedam gaf aan dat de garantietermijn 
voor vele zaken in de Rokade is vervallen. 
 
Verhuizen 
Bij het verhuizen wordt er veel gevergd van de 
entree schuifdeuren. Om het voor u als 
verhuizend of aankomend bewoner 
eenvoudiger te maken, kan onze Technische 
Commissie deze schuifdeur op een speciale 
stand zetten. Voor u wordt het dan 
gemakkelijker om zware spullen te 
verplaatsen. Hiervoor graag vooraf een e-mail 
naar technischecomm@gmail.com 
 
 
 

 
 
Sigarettenpeuken over het balkon 
Ondanks het feit dat het bestuur van de VvE 
regelmatig in de nieuwsbrief waarschuwt voor 
de risico's en de overlast van het over de 
balustrade gooien van peuken blijkt het toch 
nog steeds te gebeuren. Daarom nogmaals het 
verzoek geen sigarettenpeuken buiten het 
balkon te gooien en ook uw bezoek 
dienaangaande te informeren. 
 
Deurdrangers 
Er zijn deurdrangers besteld voor de 2 fietsers 
in- en uitgangen van beide speedgates.  Deze 
worden binnenkort geleverd en aangebracht. 
 
De stormkettingen van de deuren aan de 
achterzijde op -1, die als deurdrangers dienen, 
beginnen slecht te worden. Vervanging heeft 
weinig nut gehad daar deze telkens weer kapot 
gaan. Daarom het verzoek bij hevige wind de 
deuren zoveel mogelijk vast te houden, maar 
het heeft de voorkeur om de uitgang via de 
schuifdeuren te gebruiken. Dit geldt uiteraard 
zeker wanneer het stormt. 
 
Diverse bewoners hebben gevraagd of de 
buitendeuren van de fietsenstalling ook 
vervangen kunnen worden door een 
schuifdeur. Het bestuur zal deze optie 
bestuderen en kijken of het kostentechnisch 
haalbaar is. 
 
Gondelreparatie 
Helaas kost de reparatie van de gondelbak 
meer tijd dan we hadden verwacht. Zodra de 
gondel weer intact is, zullen de glazenwassers  
hun werk kunnen hervatten.  
 
Uitbreiding camerabewaking 
In beide speedgates is extra camerabewaking 
aangebracht. 
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