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Corona maatregelen Koeling vloerverwarming 

Het bestuur van de VvE Rokade adviseert U om de In de zomermaanden is het van belang om de  

algemene adviezen van de Rijksoverheid op te  thermostaat in de woonkamer op koelen te zetten.  

volgen. Sommige thermostaten hebben een automatische 

Wij vragen U vriendelijk om elkaar met wederzijds stand voor koelen en verwarmen.  

respect te behandelen zowel bewoners als  De warmte wordt dan in de grond opgeslagen om in 

bezoekers.  de winterperiode weer gebruikt te kunnen worden. 
  

Maak plek in het rek! Onkruidgroei parkeerplaatsen  

Het bestuur wil graag zoveel mogelijk fietsparkeer- Het aankomende voorjaar zorgt ervoor dat het 

plekken beschikbaar houden voor de actieve  onkruid weer begint te groeien. 

fietsers. Elke bewoner is verplicht om de eigen parkeerplaats  

Hebt u een fiets die u niet gebruikt? Laat hem dan schoon en onkruidvrij te houden, ook al bezit u  

niet in de fietsenstalling staan en zet uw fiets  geen auto of staat de auto aan de voorzijde  

binnen in uw kelderbox. geparkeerd 

De TC start binnenkort namelijk met het markeren  
van alle fietsen in de fietsenstallingen. Evacuatielijst bewoners Rokade 

Met deze markering kunnen zij constateren of er op Ondanks dat de Rokade een veilig gebouw is kan 

fietsen is gefietst. Fietsen die langer dan zes weken  er altijd een calamiteit optreden. 

ongebruikt staan krijgen een waarschuwingslabel. In de Brand Meld Installatie ruimte hangt een lijst  

Een week later worden ze verwijderd!  met namen van bewoners (inclusief huisnummer,  

Hoe voorkom ik dat mijn fiets wordt verwijderd? etage en telefoonnummer) welke hulpbehoevend 

Verwijder dan het label en gebruik de fiets.  zijn (tijdelijk of permanent) tbv van de Brandweer. 
 De TC medewerkers zijn in februari langs geweest 

Jaarlijks onderhoud brandmeld- en   bij de mensen die bekend zijn bij het bestuur. 

ontruimingsinstallatie incl certificering. Mocht er niemand bij u langs zijn geweest en u  

Op 09-05-2022 / 10-05-2022 / 11-05-2022 zal ten bent van mening dat u op de lijst vermeld dient te  

behoeve van de wettelijke voorgeschreven  worden dan kunt u zich alsnog aanmelden. 

certificering aan de brandmeld-, ontruimings- en  Mailen naar: technischecomm@gmail.com 

overdrukinstallatie zowel het onderhoud als keuring of een briefje in brievenbus 652 

plaats gaan vinden. Elke bewoner ontvangt hierover  

nog een persoonlijk schrijven op welk dagdeel men  Lente / Balkonplanten 

bij u langskomt.  Nu de lente is begonnen worden balkons weer  

Dringend verzoek om hieraan mee te werken! voorzien van planten e.d. Wilt u er op toezien dat 

 er niets over de balkons hangt. Bij veel wind  

Handzenders speedgates. kunnen er zaken naar zaken naar beneden vallen 

Voor problemen met toegang tot de speedgates en met alle negatieve gevolgen van dien. 

handzenders kunt u zich melden op mailadres  
speedgatesrokade@gmail.com   

  




