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PARKEERTERREIN ACHTERZIJDE 
In de week van  13 mei worden de 
boomstammetjes op het parkeerterrein gerooid, 
en de bestrating  aangepast. Om schade aan 
uw auto te vermijden tijdens deze 
werkzaamheden, graag de auto’s in de directe 
omgeving van deze (boom) stammetjes 
gedurende de dag ergens anders parkeren. U 
ziet snel genoeg wanneer u weer gebruik kunt 
maken van uw eigen parkeerplaats. 
 

ONKRUIDGROEI PARKEERPLAATSEN 
Het voorjaar zorgt ervoor dat het onkruid 
weer begint te groeien. V.w.b. het onkruid op 
de parkeerplaatsen is elke bewoner verplicht 

om deze zelf schoon en onkruidvrij te 
houden, ook al bezit u geen auto, of staat de 

auto aan de voorzijde geparkeerd. Dit alles 
volgens het HRR (Huishoudelijk Reglement 
Rokade; E. Parkeergarage, Art.2 lid 2). 

 
GLAZENWASSER 
De glazenwasser kan met de hoogwerker 
moeilijk bij de woningen (witte en zwarte plint) 
boven de in- en uitgang van de speedgate 
komen. Hij verzoekt u dus gaarne de twee 
naast elkaar gelegen parkeerplaatsen het 
dichtst gelegen bij de speedgates, zowel links 
als rechts daarvan,  voor hem open te houden. 
De hoogwerker kan anders zijn draai niet 
maken en dat zou betekenen dat een aantal 
bewoners van de plinten verstoken blijven van 
de glazenwasser. 
 
LAMPEN VOOR DE BERGINGEN 
In de bergingen op -1 kan geen normale 220 V 
lamp gebruikt worden. Dit zorgt namelijk voor 
kortsluiting. Via de Technische Commissie is 
een 42 Volt lamp te koop à 2 Euro. 
 
BATTERIJEN VOOR DE HANDZENDERS 
Mocht u een nieuwe batterij nodig hebben, dan 
is ook deze batterij te verkrijgen bij de 
Technische Commissie. Kosten, inclusief 
inzetten, bedragen € 5,00 per batterij.  
 
 

MAILEN NAAR TECHNISCHE COMMISSIE 
Als u een mail stuurt naar de TC 
(technischecomm@gmail.com), vergeet u dan 
a.u.b. niet om uw naam, huisnummer en 
telefoonnummer te vermelden. Er wordt dan 
contact met u opgenomen. 
 
VLOERBEDEKKING ENTREES A, B & C 
Deze wordt binnenkort vervangen. Elke entree 
toegangsdeur wordt op het moment van 
tapijtleggen afgesloten. Bewoners kunnen op 
dat moment via de postbusruimte in- en 
uitgaan. Let op met verhuizingen a.u.b. 
 
BALKONPLANTEN 
Plantenbakken mogen niet aan de buitenzijde 
van het balkon hangen. Bij een flinke wind kan 
een plantenbak naar beneden vallen op een 
passerende voetganger of schade aanrichten 
aan de luifels. 
 
AUDIOGELUID 
Bewoners die rondom de speedgates wonen 
ondervinden in de zomertijd, in de vroege en 
late uren als de auto’s met open ramen rijden, 
hinder van het (te harde) geluid van 
audioapparatuur. Graag rekening houden met 
uw medebewoners. 
 
Liften 
Houdt de liften schoon. Vooral tijdens 
verhuizingen blijft er veel rommel liggen, maar 
zeker ook anderszins. Graag uw eigen rommel 
opruimen en dat geldt ook voor de “ongelukjes” 
met de hond. 
 
VRAGEN/OPMERKINGEN VAN HUURDERS 
Ook altijd uw verhuurder vragen / informeren. 
 
BELANGRIJKE E-MAILADRESSEN 
Bestuur VvE: 

 vve.derokade@gmail.com 
Technische Commissie: 

 technischecomm@gmail.com  
Schoonmaak Commissie: 

 schoonmaakcomm@gmail.com 


