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Aanvulling bestuursleden VvE 
Een groot gebouw als de Rokade zorgt ertoe 
dat voor het bestuur veel werk  te verzetten is. 
Aanvulling van enkele bestuursleden is dan 
ook welkom. 
 
 
Gemelde lekkages  
Bewoners die een lekkage hebben aangemeld, 
kunnen binnenkort een gevelonderzoek 
verwachten om de oorzaak te achterhalen. Zij 
worden individueel benaderd. 
 
Raambewassing 
De afstandsbediening van de gondel werkte 
opnieuw niet naar behoren en werd wederom 
retour gezonden naar de fabriek.  
De bewassing kan derhalve nog niet plaats 
vinden.  
 

Glazenwasser 
De glazenwasser kan met de hoogwerker 
moeilijk bij de woningen boven de speedgate 
in- en uitgang komen. Hij verzoekt de twee 
naast elkaar gelegen parkeerplaatsen direct 
gelegen bij de speedgates voor hem open te 
houden, wanneer hij daar moet zijn want de 
hoogwerker kan zijn draai niet maken.  
 
 
 
 
Defecte klapdeur begane grond toren 
Deze deur moet volgens de Brandweer 
voorschriften gesloten kunnen worden. Ter 
vervanging van de kwetsbare defecte 
elektrische bediening zal een magnetische 
sluiting aangebracht worden die in verbinding 
staat met de brandmeldinstallatie. 
 
 
 

 
 
Warmte Koude Opslag  
Gebruik thermostaat 
Omdat het vloerverwarmingssysteem met 
relatief lage temperaturen werkt, komen de 
gewenste veranderingen langzaam tot stand. 
Het is daarom beter om de thermostaat dag en 
nacht op dezelfde temperatuur te laten staan. 
Het geregeld wijzigen van de thermostaatstand 
verbruikt meer energie dan wanneer deze in 
dezelfde stand blijft staan.  
 
Verhuizen 

Er vinden frequent 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. 
 

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.  
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