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Corona maatregelen aanhouden  

De liften dienen slechts met twee personen 
gebruikt te worden om de ingestelde Corona-

virus maatregelen in stand te kunnen 
houden. Een echtpaar of partners worden als 
twee individuele personen in de liften 

gerekend. Dus op dat moment kan geen 
derde persoon instappen gezien het ontstaan 

van meerdere aerosolen, vochtdruppels in de 
lucht. Alle regels, zo ook die van het dragen 
van de  mondkapjes van het R.I.V.M en de 

regering gelden ook in ons gebouw.  
 

Geen Nieuwjaarsbijeenkomst  
Vanwege het Corona virus zal er geen 
Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden worden 

conform de richtlijnen van de Rijksoverheid 
en de R.I.V.M. 

 
Postbusruimte is geen afvalbak 
In de postbusruimte worden geregeld 

reclame folders en kranten op de vloer 
gedeponeerd, evenals ander afval. 

Vriendelijk verzoek datgene wat u niet meer 
gebruiken wilt in de daarvoor bestemde 
buiten bakken te deponeren.    

 
Bericht voor de huurders 

Nogmaals het dringende verzoek van de 
verhuurders (Vestia en Van ’t Hof Rijnland) 
om vragen, klachten of reparatiemeldingen 

etc. direct bij de betreffende verhuurder te 
doen. Zij nemen verdere actie. 

 
Afvoer witte zentuin 

Binnenkort zal in de witte plint zentuin 
sedum aangelegd gaan worden. Helaas werkt 
de huidige aangelegde afvoer niet naar 

wens. Zodra dit probleem opgelost zal zijn, 
kan de sedum in de tuin aangelegd worden.  

 
Aangemelde lekkages 
De geplaatste pijpjes hebben niet aan de 

verwachting voldaan, wat het bestuur 
betreurt. Er zullen drie verschillende 

bouwkundigen geraadpleegd worden om de 
bestaande lekkages op een doeltreffende 
manier te kunnen doen stoppen.  

Documentatie Rokade  
Veel handleidingen zijn te vinden op de website 

www.derokade.eu onder het kopje ‘Elementen’. 

 
Lift bevuiling 

Wanneer uw hond de lift heeft bevuild, wordt 
van u verwacht dat u zelf de lift reinigt. 
 

Maandelijkse ontruimingstesten 

Vanuit de Brandweer is de eis ontvangen dat er 
vanaf heden naast de maandelijkse 
brandmeldingstest, ook een maandelijkse 
ontruimingstest afgenomen moet worden.  
Het kan zijn dat er op dat moment enige 
geluidsoverlast te horen is. De eerstkomende 
ontruimingstest is vrijdag 20 november vanaf 
08.00 uur.  
 
Zilvervisjes 
Vanuit  bewoners kwam de melding dat naast 
de zilvervisjes ook papiervisjes bekend zijn. 

 
 

Geluidsoverlast bij verbouwingen  
Er zijn diverse klachten binnengekomen over 

geluidsoverlast en met name in de late avonduren. 

Ingevolge het HHR (Huishoudelijk Reglement) zijn 

noodzakelijke werkzaamheden, zoals boren, zagen, 

schuren, timmeren, kloppen etc. alleen toegestaan 

tussen 09:00 en 21:00 uur. Gelieve u zich hieraan te 

houden. 
 
 

Verzoek van de Technische Commissie  
Wanneer u hulp of advies van de TC wenst, is 
het verzoek niet bij de leden aan huis te 
komen,maar uw vraag te stellen via de mail 
Technischecomm@gmail.com. 

 
 
Belangrijke e-mailadressen 
Bestuur VvE: vve.derokade@gmail.com 
Technische 
Commissie:technischecomm@gmail.com  
Schoonmaak Commissie: 
schoonmaakcomm@gmail.com 
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