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Laten we samen de Rokade netjes houden!  

 
Nieuwsbrief Oktober 2021 
 

 

 

Burendag 2021 

Burendag is als jaarlijks terugkerend  

evenement weer geslaagd. Mede door de  

grote opkomst en hulpbijdrage van de  

diverse bewoners. Hartelijk dank voor 

ieders bijdrage aan deze gezellige ochtend.  

 
Niet berijdbare fietsen 

De komende weken zal er een onderzoek 

worden gedaan naar permanent gestalde 

onbruikbare fietsen. Deze zullen worden 

voorzien van een sticker. De desbetreffende 

eigenaren worden verzocht de fietsen òf op 

te knappen of af te voeren. In Januari 2022 

zullen dan al deze fietsen opnieuw worden 

gecontroleerd en zullen deze, bij geen  

tussentijdse actie van de eigenaar, worden 

afgevoerd. De stallingsruimte is schaars  

genoeg ten opzichte van het aantal  

bewoners met fietsen.  

 
Videofoons 

Medio November worden alle videofoons  

alsmede de centrale installatie en de  

bellenplateau's compleet vervangen. Het is  

van belang dat alle bewoners hieraan hun  

medewerking verlenen. Er zitten namelijk  

videofoons op dezelfde strang. Werkt u niet  

mee, dan heeft u zelf geen videofoon maar 

ook een aantal buren onder of boven u ook 

niet. 

U wordt tijdig op de hoogte gesteld op 

welke dag het gewenst is dat u thuis bent. 

Gedurende de ombouw is er per deel ( witte 

plint, zwarte plint, toren ) geen videofoon 

beschikbaar. 

 

Er worden vanaf heden geen nieuwe  

videofoons meer geplaatst omdat de 

huidige videofoons niet compatible zijn met 

de nieuwe installatie.  

 

 

Glasvezel 

Ook KPN gaat starten met de aanleg van  

glasvezel.  

KPN communiceert zelf met de bewoners 

middels brieven.  

Ook hiervan is het belang voor uzelf maar  

ook voor uw buren dat u toegang geeft tot  

uw meterkast. 

Ook als u geen gebruik wilt maken van  

glasvezel. 

 

Corona maatregelen aanhouden  

Het bestuur van de VvE Rokade adviseert 

om de liften slechts met twee personen te  

blijven gebruiken. 

 
 

Bericht voor alle huurders 

Onze verhuurders, Vestia Verhuur en Van ’t 

Hof Rijnland, willen onder uw aandacht  

brengen dat vragen, klachten, storingen,  

reparatiemeldingen etc. direct bij hen  

gemeld moeten worden en niet bij de VvE 

of een van de commissies.  

 
Informatie van de Rokade 

Veel informatie is te vinden op  

www.derokade.eu waaronder  

gebruikershandleidingen en nieuwsitems. 

Met een abonnement op de nieuwsbrief 

bent u direct van alle ontwikkelingen op de 

hoogte. 

 

Lekkages 

In week 41 ( 11-10-2021 ) worden de 

restwerkzaamheden t.b.v. het verhelpen  

van de lekkages uitgevoerd.  

Alle bewoners die het betreft worden  

persoonlijk op de hoogte gesteld.  
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