
                   Nieuwsbrief   Juni 2021 
Mededelingen van het bestuur 

 
 
Corona maatregelen aanhouden  

De liften dienen slechts met twee personen 

gebruikt te blijven worden om de ingestelde 

Corona-virus maatregelen in stand te kunnen 

houden. Alle andere, eerder gemelde 

maatregelen blijven in stand. 

 
Zonwering/zonnedoeken 

De zonwering die wordt bedoeld in de 

nieuwsbrief van mei is zonwering die tijdelijk 

wordt opgehangen tijdens de uren dat men 

overlast heeft van de zon 

en dient bij zonsondergang te worden weg 

gehaald. Dit heeft hetzelfde effect als dat men 

bijvoorbeeld 3 parasols koopt en deze onder 45 

graden plaatst zodat de zon wordt 

tegengehouden. 

In de avonduren moeten deze zonnedoeken 

/zonwering weer omhoog of verwijderd zijn. 

Buren mogen elkaar ook aanspreken indien zij 

constateren dat dit niet gedaan wordt. 

 
Vandalisme fietsenstalling 

Al geruime tijd laat iemand fietsbanden leeglopen 

of worden deze zelfs lek geprikt in de 

gezamenlijke fietsen-stalling(en) van de Rokade. 

Dit is onacceptabel en ongewenst gedrag. 

De plaatsen in de fietsenstalling zijn allen vrije 

plaatsen waar iedereen zijn fietsen kan en mag 

zetten. Er zijn geen vaste plaatsen. Laten we 

respect hebben voor elkaars 

eigendommen. 

 

Niet voederen vogels 

Diverse malen werd in de nieuwsbrieven al 

gemeld om de vogels niet te voederen. 

Dit trekt naast vogels ook ongedierte zoals ratten 

en muizen aan. 

 

Belangrijke e-mailadressen 
Bestuur VvE: 

 vve.derokade@gmail.com 
Technische Commissie: 

 technischecomm@gmail.com 

Schoonmaak Commissie: 
 schoonmaakcomm@gmail.com 

Speedgate Commissie: 
 speedgatesrokade@gmail.com 

 
 

 

 
 
Openen centrale hal voordeur 

Wanneer er van buiten af aangebeld wordt, dan 

mag er geen toegang gegeven worden aan 

onbevoegden zoals colportage en collectanten. 

Let op wie u toe laat, voor uw veiligheid en die 

van anderen. 

 
Kandidaten gevraagd voor storings-   

opvolging Brand meldinstallatie (BMI) 

Wanneer een storing in de BMI gemeld wordt, 

moet deze storing verholpen worden. Hiervoor 

moet er dag en nacht iemand standby zijn. We 

zoeken aanvulling in ons bestand. 

Geïnteresseerden kunnen zich melden via 

vve.derokade@gmail.com 

 
Gemeld onderhoud brandmeldinstallatie  18 

en 19 mei jl. 

Ondanks de in de nieuwsbrief van mei  gemelde 

komst van de monteur waren er veel bewoners 

afwezig tijdens de controle. Voor volgend jaar 

moet het bestuur zware eisen gaan stellen. Alle 

woningen binnen de toren moeten 1x in de 3 jaar 

gecontroleerd zijn. Komend jaar is de laatste 

gelegenheid.  Indien geen gevolg aan de gestelde 

veiligheidseisen van de Veiligheidsregio gegeven 

wordt, is de Brandweer bevoegd het gehele pand 

af te sluiten voor verdere bewoning. 

 
Glasvezel KPN. 

KPN heeft de afgelopen tijd ondanks herhaalde 

verzoeken van het bestuur geen gehoor gegeven 

aan de oproep om gezamenlijk het contract te 

bespreken en daar waar mogelijk elkaar 

tegemoet te komen om er voor te zorgen dat in 

ons pand ook glasvezel kan worden aangelegd.  

Het bestuur doet er alle moeite voor om KPN aan 

tafel te krijgen. 

 

Parkeerdruk voorzijde pand. 

Willen degenen die een eigen parkeerplaats 

hebben op ons terrein daar zoveel als mogelijk 

gebruik van maken om de parkeerdruk aan de 

voorzijde te ontlasten. 
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