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Laten we samen de Rokade netjes houden!  
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Geef inbrekers geen kans! Vrijwilligers voor o.a. piketdienst t.b.v. de BMI  

Inbrekers zijn dol op de donkere maanden!  We blijven het proberen ondanks een aantal aan- 

Daarom vragen wij u om geen toegang aan meldingen in de diverse commissies die de Rokade 

onbekenden te verlenen en niet op het eerste rijk is. Wil je o.a. een bijdrage leveren aan de onze 

signaal zonder informatie te vragen de algemene  gemeenschappelijke veiligheid meld je dan aan voor  

toegangsdeur te openen. de piketdienst t.b.v. de BMI. 

Voor verdachte situaties kunt u altijd 112 bellen.  Je wordt niet in het diepe gegooid, je wordt goed  

Voor meldingen waarbij de komst van de politie begeleid en ontmoet gezellige medebewoners. 

niet direct noodzakelijk is belt u: 0900-8844 Wil je eerst meer informatie of gewoon een 

Onthoud daarbij goed het tijdstip van de  oriënterend gesprek, meldt u aan!  

geconstateerde zaak/situatie i.v.m. de mogelijkheid vve.derokade@gmail.com 

van het terugzoeken op camerabeelden. 
 

 Lampen voor de bergingen 

Snelheid parkeerterrein In de bergingen op -1 kan geen 230 Volt lamp 

Elke automobilist dient zich te realiseren dat hij of gebruikt worden. In de bergingen is een spanning  

zij op een "bijzondere weg" rijdt en vooral van 42 Volt. Hiervoor zijn speciale lampen 

stapvoets moet rijden. Dat wil zeggen niet harder verkrijgbaar bij de Technische Commissie voor het 

dan 15 km per uur en op deze manier terdege bedrag van € 2,00 per stuk 

rekening moet houden met de mogelijk technischecomm@gmail.com  

aanwezige voetgangers  
 Gebruiksaanwijzing bijvullen Cv-installatie 

Volle vuilniszakken Het is noodzakelijk om de cv-installatie bij te  

Verzoek om volle vuilniszakken en ander afval  vullen als de druk in het systeem lager is dan  

niet in de gemeenschappelijke ruimte (gangen)   1,2 Bar. De beschrijving is te vinden op de  

neer te zetten, maar gelijk in de daarvoor  Rokadewebsite onder handleidingen klimaat. 

bestemde ondergrondse verzamelcontainers te  https://derokade.eu/ 

deponeren. Bedankt namens uw medebewoners.  
 

Kamerthermostaat 

Mededelingenbord De warmtepomp werkt het zuinigst wanneer de  

Wil je iets kwijt ? Iedere bewoner mag hiervoor  temperatuurinstelling constant blijft. 

het mededelingenbord gebruiken op voorwaarde Het toepassen van een nachtverlaging is niet 

dat dit niet beroepsmatige advertenties zijn. nodig. Hoe dit in te stellen is kunt u vinden op  

De mededelingen moeten zijn voorzien van de Rokade site onder handleidingen klimaat. 

datum van plaatsing en mogen maximaal https://derokade.eu  

5 dagen blijven hangen.  
 Schoonmaak 

Handzenders speedgates Heeft u vragen, opmerkingen of gegronde 

Voor problemen met toegang tot de speedgates en klachten over de schoonmaak en/of glasbewassing 

handzenders kunt u zich melden op mailadres Deze kunt u sturen naar: 

speedgatesrokade@gmail.com  schoonmaakcomm@gmail.com 

  




