
  
 
 

Mededelingen van het bestuur 
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31.07.2018 

 
BBQ 

De door de Activiteitencommissie 
georganiseerde barbecue werd mede 

door de inzet van vrijwilligers een groot 
succes. De catering, verzorgd door Henk 

Roos en zijn team, was meer dan 
voortreffelijk. Alle medewerkers hartelijk 

dank voor jullie inzet. 
Een extra woord van dank aan die 

bewoners die gedurende het BBQ- 
weekend hun parkeerplaats hebben 

afgestaan om het hele evenement 
mogelijk te maken. Dit wordt zeer 

gewaardeerd. De AC hoopt volgend jaar 
weer een beroep op u te mogen doen. 

Mochten er bewoners zijn die aanwezig 

waren op de BBQ en die het leuk vinden 
om nog wat foto’s te ontvangen, mits 

beschikbaar natuurlijk, dan graag een e-
mail naar de Activiteitencommissie: 

activiteitencomm@gmail.com. 
 

Burendag 22 september 2018 
Ook dit jaar willen wij weer in het kader 

van Burendag een ochtend houden om 
gezamenlijk wat klusjes te doen in en 

rond de Rokade. De datum is zaterdag 22 
september van 09.00-13.00 uur. Lunch 

wordt geregeld voor de deelnemers. 
Binnenkort wordt aan de bewoners een 

aanmeldformulier verstuurd. 

 
Stankoverlast 

In verband met toch weer ontvangen 
stankklachten van bewoners, met name 

van de E-appartementen, zijn door de 
firma Bokhorst de betreffende lucht aan-

en afvoerleidingen op het dak 
gecontroleerd, schoongemaakt en 

geseald waar nodig. Hopelijk is het euvel 
hiermede verholpen. Nogmaals de 

oproep om geen afzuigkap met motor te 
gebruiken. Dit is ten strengste verboden. 

 
Koeling vloerverwarming 

Een herhaling van ons eerdere advies om 
in de zomermaanden de thermostaat in 

de woonkamer op koelen te zetten. De 
warmte wordt dan in de grond 

opgeslagen om in de winterperiode weer 
gebruikt te kunnen worden. 

 
Bouw 2e toren TADM 

Het besluit is nu definitief genomen om 
te gaan starten met de bouw van de 2e 

toren zijnde het uitvoeren van het 
grondwerk en het aanbrengen van de 

boorpalen. De heiwerkzaamheden zullen 
zodanig worden uitgevoerd dat er 

minimale trillingen worden veroorzaakt in 

de grond en de overlast tot een minimum 
wordt beperkt. VORM Bouw heeft een 

schrijven gestuurd aan de directe 
omwonenden om de consequenties van 

start bouw HTADM Toren B bij iedereen 
kenbaar te maken. De Hongerlandsdijk 

zal tussen de Rokade en het bouwterrein 
voor de gehele duur van de bouw-

werkzaamheden worden afgesloten voor 
alle verkeer. Het fiets- en voetpad wordt 

niet afgesloten. Het bestuur doet zijn 
uiterste best om de belangen van de 

bewoners van de Rokade te behartigen, 
maar wij verzoeken u met klem uw 

eventuele melding / mededeling / klacht 

rechtstreeks aan Vorm Bouw te richten 
zoals ook in de bewonersbrief staat 

vermeld zijnde post@vorm.nl  t.a.v. het 
project HTADM2. 
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Technische Commissie: 
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