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Laten we samen de Rokade netjes houden!  
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Enquête laadvoorzieningen voor elektrische  Aandacht voor vandalisme en veiligheid 

auto’s.  Wij vragen u opmerkzaam te zijn voor wat betreft 

Het bestuur wil degenen die de enquête hebben eventuele tekenen van vandalisme. 

ingevuld, hiervoor hartelijk danken!  Tevens is het verzoek om waakzaam te zijn voor 

We gaan hiermee intern aan de slag.  wat betreft pakketbezorgers en het aannemen van 

Op de ALV in April komen we bij jullie terug met  pakketjes. 

onze bevindingen.  Wij vragen u vriendelijk om als u iets verdachts ziet 

De huurders zullen dan door hun verhuurders  dit te melden bij de politie. Onthoud daarbij goed 

worden geïnformeerd het tijdstip van de geconstateerde zaak i.v.m. de  

De opkomst was een mooie 56% mogelijkheid van het terugzoeken van camera- 

 beelden. 

Corona maatregelen  

Ons appartementencomplex valt niet onder de Jaarlijks onderhoud brandmeld- en   

openbare ruimte omdat het enkel voor bewoners ontruimingsinstallatie incl certificering. 

en hun bezoek toegankelijk is. Op 09-05-2022 / 10-05-2022 / 11-05-2022 zal ten 

Het dragen van een mondkapje is daarmee niet behoeve van de wettelijke voorgeschreven  

verplicht. certificering aan de brandmeld-, ontruimings- en  

Het bestuur van de VvE Rokade adviseert U om de overdrukinstallatie zowel het onderhoud als keuring 

algemene adviezen van de Rijksoverheid op te  plaats gaan vinden. Die dagen zal uw dringende  

volgen. medewerking worden gevraagd om aan de 

Wij vragen U vriendelijk om elkaar met wederzijds wettelijke eisen van de Veiligheidsregio te 

respect te behandelen zowel bewoners als  te kunnen voldoen. 

bezoekers.  Elke bewoner ontvangt hierover nog een  
 persoonlijk schrijven. 

Handzender ( speedgate ) in auto  

Hierbij een oproep aan alle bewoners om uw  KPN Glasvezel 

handzender niet in de auto te laten liggen. De aanleg van de centrale verbindingen is inmiddels 

Batterijen houden namelijk niet van kou waardoor bijna gereed.  

zij sneller leegraken. Echter nog belangrijker is dat Voor de individuele huisaansluitingen zal de KPN 

als u uw zender in de auto bewaart, dit een vrijbrief contact opnemen met de bestaande KPN klanten 

is voor dieven om probleemloos met uw auto  en de klanten die zich aangemeld hebben of nog  

het parkeerterrein te kunnen verlaten. aan zullen melden. 

Bij problemen met uw handzender kunt u terecht Nogmaals het bestuur heeft daar géén invloed op 

bij de speedgatecommissie te bereiken op: c.q. bemoeienis mee. 

speedgatesrokade@gmail.com 

 

  

  

  

  

 


