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Opruimen bevuiling 
Door honden veroorzaakt vuil moet door diens  
eigenaren opgeruimd worden. Dit is geen taak 
van de schoonmaakster. Dit geldt evenzeer 
voor vervuiling veroorzaakt door de bewoners 
zelf. Als wij allemaal onze verantwoordelijkheid 
nemen komt het complex er ook beter uit te 
zien. 
 
Rokade vlag 
 

 
Binnenkort komt er een speciale Rokade vlag 
die gehesen zal worden bij bijzondere 
evenementen van en door bewoners. 
 
Deurdrangers 
De nieuwe deurdrangers voor de 2 fietsers in- 
en uitgangen van beide speedgates waren nog 
niet geplaatst of de eerste klachten kwamen al 
bij het bestuur binnen. Volgens klagers zijn de 
deurdrangers te zwaar afgesteld waardoor 
sommigen moeite hebben met het openen van 
de deuren. Binnenkort zullen de deurdrangers 
iets minder zwaar worden afgesteld. Het zal 
nooit iedereen naar de zin gemaakt kunnen 
worden. Eén eis blijft overeind en dat is dat de 
deuren wel in het slot moeten vallen. Bij weinig 
of geen wind is dit geen probleem maar bij 
meer windkracht dus wel. Het wordt dus een 
compromis. Wij doen ons best. 
 
 

 
Sigarettenpeuken over het balkon 
Het bestuur van de VvE heeft kortgeleden nog 
gewaarschuwd voor de risico’s van het over 
het balkon gooien van sigarettenpeuken. Dit 
heeft kennelijk weinig indruk gemaakt, want 
recentelijk was het weer raak getuige een 
mededeling op het informatiebord beneden in 
de hal.  
 
Daarom nogmaals het verzoek dit NIET te 
doen en ook uw bezoek te informeren over de 
gevaren die dit met zich meebrengt. Uw 
medewerking wordt bijzonder op prijs gesteld 
door alle medebewoners.  
 
Obstakels op etagevloeren en aan -wanden 
Ondanks de diverse commentaren over (te 
veel) regels blijkt het in de praktijk toch echt 
nodig om deze te stellen en regelmatig onder 
de aandacht van alle bewoners te brengen. 
 
Het Huishoudelijk Reglement (HHR) is er 
duidelijk over, het rapport van de brandweer 
was er ook duidelijk over, maar nog altijd 
worden op bijna de helft van de etages zaken 
op de vloeren gezet en aan de muren 
gehangen die een gevaar vormen mocht er  
brand uitbreken of dat er anderszins 
geëvacueerd moet worden. 
 
Op de eerstkomende ALV in mei zal dit 
onderwerp op de agenda staan om te bezien 
welke maatregelen er genomen kunnen 
worden. 
  
Gondelreparatie 
De glazenwassers hebben hun werk kunnen 
hervatten. Zij kunnen met de gondel alleen aan 
het werk als het windkracht 4 of minder is. Van 
de bewoners vragen wij, zodra de voorzijde 
laagbouw bewassen moet worden, de 
parkeerplaatsen vrij te maken om beter bij de 
ramen te kunnen komen. 


