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Nieuwjaarsbijeenkomst 
De Nieuwjaarsbijeenkomst zal worden 

gehouden op zondag 7 januari 2018 van 
15:00 tot 17:00 uur in de grote hal van de 

centrale ingang. Noteert u deze datum 
alvast in uw agenda. 
 

Honden aangelijnd houden 
Hondenbezitters dienen hun hond aangelijnd 

te hebben binnen de Rokade. Er zijn 
klachten ontvangen over loslopende honden 
met territoriumgedrag. 

 
Gebruikers van scootmobielen 

Wij ontvingen een melding van een 
beschadiging van de lift in de witte plint door 
onzorgvuldig scootmobiel gebruik. Ook de 

liftdeuren hebben even tijd nodig om open 
en dicht te gaan. Dit is ook in uw belang! 

 
Schilderwerk 
De TC heeft veel werk verricht door de  

muren van de grote centrale hal, zowel voor 
als achter, en de entree van de toren op -1 

van een nieuw verfje te voorzien. Zeer 
bedankt voor alle verrichte werkzaamheden. 
Dit komt direct ten goede aan de kaspositie 

van de VvE, en dus aan ons allemaal. 
 

Fietsenstallingen 
Er is de laatste tijd nogal wat discussie over 
het stallen van fietsen en met name waar 

deze te stallen. In principe dienen alle 
bewoners hun fietsen in de eigen berging te 

stallen.  
 

Het is bekend dat dit vaak een uitdaging is 
i.v.m. de beperkte ruimte in deze bergingen. 
Maar één fiets zou moeten gaan. De 

overflow aan fietsen kan dan in de centrale 
fietsenstallingen worden geplaatst. Als 

iedereen dit principe volgt dan moet het 
lukken.  
 

Daarnaast is er discussie over wie waar en 
wat kan neerzetten. Het Bestuur is duidelijk 

hierover.  

 
De TC heeft in het verleden gele belijning 
aangebracht, o.a. langs alle ramen en deze 

plekken zijn bestemd voor brommers en 
scooters en NIET voor fietsen. De uitlaten 

moeten zich aan de raam- c.q. muurzijde 
bevinden. Dit is vanwege veiligheidsredenen. 
Fietsen met grote manden, meerdere 

kinderzitjes etc. moeten gewoon in de 
rekken worden geplaatst of anders in de 

eigen berging. 
 
Dringend verzoek dus om zoveel als 

mogelijk uw fiets(en) in de eigen berging te 
plaatsen. Niet alle Rokade woningen hebben 

standaard een berging en deze bewoners 
willen ook hun fiets kunnen stallen. 
 

Ontruiming bij een calamiteit 
Wanneer een ontruiming noodzakelijk is, 

zoals bij een brandalarm, worden de 
bewoners verzocht de gehele vluchtroute 
via het trappenhuis naar -1 te volgen. U 

verzamelt dan op het parkeerterrein 
aan de achterzijde van de Rokade. 

 
Slimme meter - Stedin 
Als u een brief heeft gekregen van Stedin, 

en mits u akkoord bent, wordt binnenkort 
een slimme meter bij u geplaatst. 

Vervanging is kosteloos. De slimme meter is 
digitaal en kan automatisch de meterstanden 
doorsturen naar Stedin en uw energie-

leverancier. Zes keer per jaar krijgt u van 
uw energieleverancier een gratis 

verbruiksoverzicht. Zo kunt u uw 
energieverbruik nauwkeurig volgen. Wilt u 

dit niet, dan kunt u dit aangeven en de 
automatische functie laten uitschakelen. 
Meer informatie: www.stedin.net 
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