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Corona maatregelen aanhouden  
Om de minimale afstand van 1,5 meter te 
kunnen waarborgen in de liften, adviseert het 
bestuur van de VvE Rokade de liften  slechts 
met twee personen te blijven gebruiken. 
 
Videofoon en ontruimingsmeldingboxen 
Bij verhuizing of behangwerkzaamheden 
mogen de geluidsboxen NIET  van de muur 
afgehaald worden. Dit veroorzaakt namelijk 
een storing in de Brand Meld Installatie, 
waarvoor een monteur opgeroepen moet 
worden. De factuur moet door de veroorzaker 
van de storing betaald worden.   
 
Eigen parkeerplaats schoonhouden 
Nogmaals de dringende oproep om uw eigen 
parkeerplek schoon te houden. 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). 
 
HANDZENDERS 
Voor alle handzender gerelateerde zaken 
m.b.t. de speedgates is het e-mailadres  
speedgatesrokade@gmail.com 
 
 
Peuken Sigaretten 
Van hoger gelegen etages ontvingen wij een 
klacht van door de wind gewaaide 
sigarettenpeuken op hun balkon. Dringend 
verzoek GÉÉN  peuken over het balkon te 
werpen. De kans dat dit door de wind brand op 
de ondergelegen balkons gaat veroorzaken, is 
zeer groot. Gewoon een asbak gebruiken.  
 
 
Honden bevuiling 
Wanneer uw hond de lift of een openbare  
ruimte bevuilt, dient u als eigenaar van het dier 
het vuil zelf op te ruimen. 

 
Start Activiteiten Commissie  
Na het vertrek van Rika Kieboom is de AC  
uitgebreid met Ron en Yvon de Lang. Het 
Franken wordt weer opgestart onder leiding 
van Ron de Lang, die tot voorzitter van de AC 
is benoemd. Slechts eenmalig als opening van 
het Franken, is het Franken op vrijdag 2 juli 
(alleen buiten met anderhalve meter afstand 
houden),  Daarna is het Franken structureel de 
laatste vrijdag van elke maand, zo ook op 30 
juli.  Op het  tuindek  bent u vanaf 17.00 uur tot 
19.00 uur welkom. 
 
Lekkages aan 
buitengevels,raampartijen,e.d  
Rendon start in week 27 met het verhelpen 
van de lekkages. Desbetreffende bewoners 
zijn middels een mail op de hoogte gebracht. 
 
Glasvezel KPN  
Inmiddels zijn de onderhandelingen weer 
gestart en hoopt het bestuur dat KPN en 
VolkerWesselsTelecom met het bestuur van 
de VvE tot overeenstemming kunnen komen. 
Het contractvoorstel van het bestuur is op   
één punt na geaccepteerd.Het KPNPlaatsings 
document was te licht  ingeschat en moest op 
diverse punten nog verduidelijkt en beter 
gedocumenteerd  worden.  KPN maakt een 
afspraak met onze TC om nog wat technische 
zaken in het pand te bekijken om het 
plaatsingsdocument te complementeren. 
 
 
Belangrijke e-mailadressen 
Bestuur VvE: 

 vve.derokade@gmail.com 
Technische Commissie: 

 technischecomm@gmail.com 
Schoonmaak Commissie: 

 schoonmaakcomm@gmail.com 
Speedgate Commissie: 
          speedgatesrokade@gmail.com 
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