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BELANGRIJK!!!! – Water afgesloten 
In verband met vervanging van diverse 
pomponderdelen moet de watertoevoer 
afgesloten worden. Dit zal gebeuren op 
dinsdagochtend 11 april vanaf 08.30 tot 
ongeveer 10.30 uur. 
 
Algemene Leden vergadering 
In de laatst gehouden ALV is o.a. besloten 
om het HHR 2016 aan te passen op de 
onderdelen ‘geluidsoverlast’ en ‘ZIP-screens’ 
(verticale screens op balkons).  
De schoonmaakcommissie gaat woningen 
schouwen waarvan de bewoners zich hebben 
opgegeven voor een anti-ets behandeling 
met HK250.  
Onderhoud mechanische ventilatie zal niet 
plaatsvinden op basis van een collectief 
contract daar er geen unaniem besluit kon 
worden genomen. 
 
Lente  
Nu de lente is begonnen worden balkons 
weer voorzien van planten e.d. Wilt u er op 
toezien dat er niets over de balkons hangt? 
Bij hevige wind kunnen de planten en de 
bakken naar beneden waaien en de kostbare 
luifels veel (financiële) schade toebrengen. 
 
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 of mailen naar het bestuur?  
 
Verhuizen 
Er vinden nogal wat verhuizingen plaats en 
daarbij wordt veel gevergd van de entree 
schuifdeuren. Om het voor u als verhuizend 
of aankomend bewoner eenvoudiger te 
maken, en ter bescherming van onze 
deuren, kan onze Technische Commissie 
deze schuifdeur op een speciale stand zetten 
(verhuisstand). Voor u wordt het dan 
gemakkelijker om uw spullen te verplaatsen. 
Hiervoor graag vooraf een e-mail naar onze  
 

 
technischecomm@gmail.com Vergeet niet 
uw naam, huisnummer, dag van verhuizing  
en de geschatte duur van de verhuizing (van 
…..tot) te vermelden. 
 
‘Aankleding’ gangen op eigen initiatief  
Zoals u in het Huishoudelijk Reglement kunt 
lezen is het niet toegestaan “obstakels van 
welke aard ook te plaatsen of te laten 
plaatsen”. Echter de gangen worden meer en 
meer vol gezet en zelfs regelmatig gebruikt 
als opslagplaats. Meer dan de helft van het 
aantal gangen voldoet niet aan het gestelde 
in het HHR.  
 
Wij vragen u nog maar een keer vriendelijk 
doch dringend alle materialen, die niet vast 
staan/hangen weg te halen. Materialen die 
wel vast aan de muur zitten en niet dieper 
zijn dan een paar centimeter mogen blijven 
hangen. Stelt u eens voor wat het effect is 
bij een brand als de gangen vol staan met 
obstakels. 
 
Dakterras tuinen 
Een verzoek aan de bewoners om kinderen 
niet te laten voetballen in de terrastuinen of 
de grasdruppel. De ruiten rondom zijn niet  
tegen glasschade verzekerd. Schade zal 
verhaald moeten worden op de veroorzaker.  
 
Batterij handzenders en lamp berging  
Als  u een nieuwe batterij nodig heeft voor 
de afstandsbediening van de speedgate of 
een lamp in uw berging, kunt u een email 
sturen naar  technischecomm@gmail.com 
voorzien van naam, huisnummer en 
telefoonnummer, waarna met u contact 
opgenomen wordt.  
 
Belangrijke e-mailadressen 
Bestuur VvE: 

• vve.derokade@gmail.com 
Technische Commissie: 

• technischecomm@gmail.com  
Schoonmaak Commissie: 

• schoonmaakcomm@gmail.com 


