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Jaarwisseling 
Het bestuur van de VvE Rokade wenst u en 
uw dierbaren een goed 2021 toe in alle 
voorspoed en gezondheid.  
 
Vuurwerk verboden 
Vanuit het Rijk is het verboden vuurwerk af te 
steken. Dit geldt ook voor de Rokade. Ook het 
oplaten van wensballonnen wordt ten strengste 
verboden, omdat de wind een brandende 
wensballon naar een balkon kan doen 
opwaaien met ernstig brandgevaar als gevolg.  
 
Nieuwjaars receptie 
De Nieuwjaarsbijeenkomst kan vanwege het 
corona virus geen doorgang vinden.  
 
Glasvezelaansluiting 
De KPN heeft aan het bestuur gevraagd alle 
bewoners van de Rokade te mogen benaderen 
om in ieders eigen meterkast een aansluiting 
voor glasvezel aan te kunnen brengen.         
Het bestuur is van mening dat er keuze is uit 
meerdere Internet providers. Het is aan de 
bewoner zelf of men hiervan gebruik wil maken 
Dus iedere bewoner dient zelf als men van een 
glasvezelaansluiting gebruik wil maken, bij de 
provider de eigen keuze en de aanmelding in 
te dienen. 
 
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 géén derde persoon 
instappen. 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. Dus 
mondkapjes in de openbare ruimte gebruiken. 
 
 
 

 
Vacature Activiteitencommissie 

De voorzitter van deze commissie heeft 
eenzelfde functie aanvaard in een 
verzorgingstehuis. Wegens tijdgebrek komt de 
functie van voorzitter AC binnen de Rokade 
vacant. De AC is er voor alle bewoners en 
organiseert leuke evenementen. Graag 
aanvulling voor deze AC om met elkaar ideeën 
en gestes uit te werken. Dat is zeker in 
Corona-tijd een hele uitdaging.  
Uw aanmelding voor deze leuke AC-functie 
graag in brievenbus 650.  
 
 
Lekkages 
De zware zuidwester storm met regen van 
zondag 27 december jl. hebben een aantal 
lekkages opgeleverd. 
Omdat drie bouwadviseurs momenteel 
onderzoek naar de lekkages doen, moeten 
reparaties nog even wachten. 
 
 
Jaarlijks onderhoud Brandmeldinstallatie 
Op 9 februari 2021 zal ten behoeve van de 
wettelijke voorgeschreven certificatie aan de 
brandmeldinstallatie zowel het onderhoud, als 
een keuring plaats gaan vinden. Die dag zal 
enig geluidsoverlast onontkoombaar zijn.  
Betreffende de ontruimingsprocedure is het 
mogelijk dat een monteur die dag uw woning 
komt bezoeken.  
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