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Laten we samen de Rokade netjes houden!  
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Jaarwisseling 
Het bestuur en alle commissies van de VvE 
Rokade wensen u en uw dierbaren een 
goed 2022 toe in alle voorspoed en 
gezondheid. 
 
Vanuit het HHR en nu ook vanuit de 
Rijksoverheid is het verboden vuurwerk    
af te steken.  
Het oplaten van papieren wensballonnen 
wordt ten strengste afgeraden, omdat de 
wind een brandende wensballon naar een 
balkon kan doen waaien met ernstig 
brandgevaar als gevolg. 
  

Nieuwjaarsreceptie 
De Nieuwjaarsbijeenkomst kan vanwege 
het corona virus geen doorgang vinden.  

 

Corona maatregelen  
Onze appartementencomplex valt niet 

onder de openbare ruimte omdat het 
enkel voor bewoners en hun bezoek 
toegankelijk is. Het dragen van ene 
mondkapje is daarom niet verplicht.  

Het bestuur van de VvE Rokade adviseert U 
om de algemene adviezen van de 
Rijksoverheid op te volgen. 
Wij vragen U vriendelijk om elkaar met 
wederzijds respect te behandelen zowel 
bewoners als bezoekers. 
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19/algemene-
coronaregels/basisregels 
 
Lampen voor de bergingen 

In de bergingen op -1 kan geen normale 220 
Volt lamp gebruikt worden. Dit zorgt 
namelijk voor kortsluiting. Via de Technische 
Commissie is een 42 Volt lamp te koop à 2 
Euro. 
 
 

 

 

 

 

Jaarlijks onderhoud Brandmeld- en 

ontruimingsinstallatie incl.  

Certificering. 
In mei 2022 zal ten behoeve van de 
wettelijke voorgeschreven certificering aan 
de brandmeld- en ontruiminginstallatie  
zowel het onderhoud, als een keuring plaats 
gaan vinden. Die dag zal uw dringende  
medewerking worden gevraagd om aan de  
wettelijke eisen van de Veiligheidsregio te  
kunnen voldoen. Elke bewoner ontvangt  
hierover nog een persoonlijk schrijven.  
 
Glasvezel KPN 

KPN begint binnenkort met het aanleggen 
van de glasvezelkabel in het gebouw en 
naar uw woning. Deze aansluiting wordt 
gerealiseerd in uw meterkast. Vanuit hier 
wordt de kabel doorgevoerd naar uw 
bovenliggende buren. 
De werkzaamheden zullen worden verricht 
tussen maandag 10 januari  en vrijdag 21 
januari 2022. 
Het is van belang voor uzelf maar ook 

voor uw buren dat u toegang geeft tot 

uw meterkast. Ook als u geen gebruik 

wilt maken van de kosteloze 

glasvezel- aansluiting. 

 

Fietsenstallingen.  

Het bestuur wil alle bewoners er op wijzen 
dat in de gezamenlijke stallingruimtes er 
niemand is die een eigen vaste plaats heeft 
voor fiets, brommer of scooter. 
 
Vervuiling van algemene ruimtes. 

Knoeit u op de een of andere manier wat in 
de algemene ruimten, wat zeker kan 
gebeuren, wees dan zo vriendelijk om het 
op te ruimen. Het is zeker zo fris en netjes 
voor uw medebewoners 

 

 

 

 


