Mededelingen van het bestuur

Nieuwsbrief mei 2020
Corona virus
Zolang er geen nieuwe afschalingen van de
opgelegde beperkingen zijn vastgesteld,
verzoeken wij u aan alle regels R.I.V.M en van
1½ meter afstand van elkaar te houden.
Daarom nog steeds met 2 personen in de liften
plaats nemen.
Snelheidbeperking op parkeerterrein

Geregeld komen er klachten van te snel
rijdende auto’s op het parkeerterrein.
Voetgangers en rijwielen moeten veilig en
ongestoord over het terrein kunnen gaan.
Dakterras tuinen
Een verzoek aan de bewoners om kinderen
niet te laten voetballen in de terrastuinen of de
grasdruppel. Alle ramen op deze terrassen zijn
NIET tegen glasschade verzekerd. Een
toegebrachte schade zal dan ook op de
veroorzaker verhaald moeten worden.
Lente
Nu het voorjaar er aan komt, worden balkons
weer voorzien van planten. Wilt u er op toezien
dat bij hevige wind de planten en de bakken
niet naar beneden kunnen waaien. Deze
kunnen op de glazen luifels terecht komen en
schade veroorzaken. De kosten voor
vervanging van een luifel bedragen ongeveer
3000 euro per stuk!!
Koeling
Door de koeling aan te zetten,( zie hiervoor
instructie op de Rokadewebsite:
www.derokade.eu/elementen BV
wordt de
warmte diep in de grond opgeslagen en kan in
de winter hergebruikt worden. Nieuwe
thermostaten gaan vanzelf koelen, oudere
types moeten handmatig op koelen ingesteld
worden.
Veel informatie aangaande de Rokade kunt u
vinden op www.derokade.eu.
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Reparatieklachten
Wanneer huurders binnen de Rokade een
reparatie, vragen of opmerkingen willen
melden, dienen zij dit uitsluitend te doen
bij hun verhuurder en niet via VvEmail.
Jaarlijkse inspectie ontruiming woningen
Op woensdag 3 en donderdag 4 juni 2020 zal
Hacousto een jaarlijkse wettelijk verplichte
controle uitvoeren aan de ontruimings
installatie. Hiervoor moeten zij van de
Brandweer ook de woningen in. Via deze weg
willen wij u dan ook vragen om mee te werken
aan dit onderzoek wanneer de monteurs van
Hacousto bij u aanbellen voor deze controle.
Alle monteurs van Hacousto kunnen zich
legitimeren. Daarom nu al het verzoek
aanwezig te zijn of de sleutel aan uw buren af
te geven.
Het controletesten zal ook betekenen dat op
diverse plekken en momenten de akoestische
signalen getest zullen worden. Dit kan
(geluid)overlast veroorzaken, wij vragen uw
begrip hiervoor.
Grof vuil
Geen grof vuil naast de containers
zetten. Grof Vuil moet een bewoner zelf
naar Reinis brengen.
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