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Burendag 22 september 2018 
Om Burendag te doen slagen hebben wij 
de hulp van de bewoners nodig. Ook 
dames zijn van harte welkom voor het 
uitserveren van de catering. De datum is 
zaterdag 22 september van 09.00-13.00 
uur. Een aanmeldformulier is op de 
Rokade site te downloaden. 
 
Aankleding gangen op eigen initiatief  
Zoals u in het Huishoudelijk Reglement 
kunt lezen is het niet toegestaan om 
“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. Veiligheid zou toch 
een zaak van ons allen moet zijn. 
 
Geluidsoverlast blaffende hond 
Er zijn meerdere klachten van 
geluidsoverlast van een blaffende hond 
binnengekomen. Wanneer uw hond niet 
alleen kan zijn, is het niet de bedoeling 
dat uw buren hier last van ondervinden. 
 
Bouw 2e toren TADM 
Nu de voorbereidende werkzaamheden 
voor de bouw 2e Toren TADM zijn 
aangevangen, is het raadzaam uw auto 
zoveel mogelijk achter op het eigen 
parkeerterrein te stallen. 
Mocht u een klacht hebben die 
betrekking heeft op de bouw dan 
verzoeken wij u met klem uw eventuele 
melding/mededeling/klacht rechtstreeks 
aan Vorm Bouw te richten. Het e-
mailadres is post@vorm.nl t.a.v. het 
project HTADM2. 
 

 
 
www.derokade.eu 
Op de Rokade website staan onder het 
kopje “Elementen BV” een hele serie 
handleidingen. Als u vragen hebt kijk 
dan, indien mogelijk, eerst even op de  
website alwaar u de meeste antwoorden 
op uw vragen kunt vinden. 
 
Advies rioolreinigingsbedrijf 
Vanuit het rioolreinigingsbedrijf werd 
geadviseerd om maandelijks uw 
afvoerleidingen met warm water en soda 
door te spoelen om verstopping tegen te 
gaan. 
 
Roestvorming balkons / balustrades 
Ontvangen klachten gerelateerd aan 
roestvorming op balkons en balustrades 
worden met het groot onderhoud in 2019 
meegenomen. Het bestuur gaat starten 
met het aantrekken van een 
projectbegeleider die de benodigde 
bedrijven kan aansturen. 
 
Verhuizen 
Nogmaals een oproep aan alle bewoners 
om een verhuizing aan te melden bij de 
Technische Commissie. Zij kunnen dan 
de deuren in de verhuisstand zetten. Dit 
scheelt irritatie en kosten. 
Vergeet niet uw naam, huisnummer, dag 
van verhuizing en de geschatte duur van 
de verhuizing (van …. tot) te vermelden. 
 
Belangrijke e-mailadressen 
Bestuur VvE: 

• vve.derokade@gmail.com 
Technische Commissie: 

• technischecomm@gmail.com  
Schoonmaak Commissie: 

• schoonmaakcomm@gmail.com 


