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HANDZENDER IN AUTO 
Hierbij een oproep aan alle bewoners om uw 
handzender NIET in de auto te laten liggen. Als 
het koud is buiten dan werkt de zender slechter 
of helemaal niet. Echter nog belangrijker is dat 
als u uw zender in de auto bewaart, dit een 
vrijbrief is voor dieven om met uw auto 
probleemloos het parkeerterrein te verlaten! 
 
FIETSENKELDERS 
In de fietsenkelders worden meer en meer 
losse attributen aangetroffen zoals, 
kinderzitjes, rugleuningen, fietstassen etcetera. 
Gaarne deze in uw eigen berging bewaren. Het 
is ook veiliger i.v.m. mogelijke diefstal. 
 
BOUW TERRAS AAN DE MAAS – TOREN 2 
Er zijn diverse mails binnengekomen bij het 
bestuur en de technische commissie i.v.m. 
overlast door de bouwwerkzaamheden. Het 
bestuur wil u er nogmaals op wijzen dat u uw 
correspondentie moet richten aan Vorm via 
post@vorm.nl t.a.v. het project HTADM2. Dat u 
het bestuur of de TC een kopie stuurt is geen 
probleem uiteraard. 
 
ANTI-ETS BEHANDELING 
Van de schoonmaakcommissie is het bericht 
binnengekomen dat alle anti-ets behandelingen 
nu zijn uitgevoerd en daarmede het project is 
afgerond. Mocht u vragen en/of opmerkingen 
hebben dan kunt u die direct richten aan de 
schoonmaakcommissie 
 
PARKEREN VOOR DE HOOFDINGANG 
Parkeren aan de voorkant van ons gebouw is 
alleen toegestaan in de parkeervakken. Dit 
betekent automatisch dat parkeren buiten deze 
vakken verboden is. Daar hoeft geen 
verkeersbord te staan om dit aan te geven! De 
BOA’s controleren hier op en schuiven 
onverbiddelijk een bekeuring tussen uw 
ruitenwissers. 
 
DOCUMENTATIE 
Veel handleidingen zijn te vinden op de website 
www.derokade.eu onder het kopje ‘Elementen’. 

VERHUIZEN 
Vergeet niet uw verhuizing door te geven. Dit 
i.v.m. verhuisstand schuifdeur en mogelijk lift. 
 
VIDEOFOON EN ‘WITTE KASTJES’ 
Bij werkzaamheden mogen onder geen beding 
de witte kastjes van de omroepinstallatie 
alsmede de videofoon losgekoppeld worden. 
Dit geeft een alarm c.q. storing. Herstelkosten 
zijn hoog. 
 
REPARATIES & KLACHTEN HUURDERS 
Onze verhuurders, Vestia en Van ’t Hof 
Rijnland, hebben ons nogmaals laten weten dat 
wanneer u reparaties wilt melden of klachten 
heeft dit uitsluitend en rechtstreeks bij hen te 
melden. Belt u zelf met een bedrijf dan komt de 
factuur ook op uw naam. 
 
PARKEERTERREIN ACHTER 
Momenteel wordt er nogal eens geparkeerd op 
plekken die van andere bewoners zijn en ook 
gebeurt het regelmatig dat er ver buiten deze 
vakken wordt geparkeerd. Dit geeft overlast 
voor uw medebewoners die ook willen 
parkeren en dan ook graag willen in-of 
uitstappen zonder schade te veroorzaken. Let 
u hierop s.v.p. 
 
ISOLATIEWERKZAAMHEDEN ENTREES A & C 
Vanaf 11 maart (entree C) en 9 april (entree A) 
worden de plafonds in deze hallen geïsoleerd. 
Werkzaamheden zullen een week per entree in 
beslag nemen. Dit betekent dat er tijdens die 
werkzaamheden overdag geen gebruik kan 
worden gemaakt van de hoofdingangen en 
toegangen naar de postbusruimtes. Bewoners 
hebben een brief ontvangen van de aannemer. 
Informeer uw leveranciers indien nodig. 
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