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Laten we samen de Rokade netjes houden!  
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Jaarwisseling Jaarlijks onderhoud brandmeld- en   

Het bestuur en alle commissies van de VvE Rokade ontruimingsinstallatie incl. certificering. 

wensen u en uw dierbaren een goed 2023 toe in In mei 2023 zal ten behoeve van de wettelijke 

alle voorspoed en gezondheid. voorgeschreven certificering aan de brandmeld-,  
 ontruimings- en overdrukinstallatie zowel het  

Nieuwjaarsreceptie onderhoud als keuring plaats gaan vinden. 

De nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de Die dagen zal uw dringende medewerking worden 

VvE Rokade wordt gehouden op:  gevraagd om aan de wettelijke eisen van de 

Zondag 8 januari 2023 van 15:00 tot 18:00 uur Veiligheidsregio te kunnen voldoen. 

in de grote hal van de toren.   Elke bewoner in de toren ontvangt hierover nog   

Dit betekent dat vanaf 14:00 uur geen gebruik een persoonlijk schrijven aangaande de controle 

meer kan worden gemaakt van de hoofdingang van de geluidsboxen van de ontruimingsinstallatie. 

Via postbusruimte kunt u naar binnen en buiten Zet de data vast in uw agenda: 

gaan. 08-05-2023 - 09-05-2023 - 10-05-2023 
  

Eteck Energie Bedrijven Handzender ( speedgate ) in auto 

In december hebben bewoners van de toren te  Hierbij een oproep aan alle bewoners om uw  

maken gehad met diverse langdurige storingen in  handzender niet in de auto te laten liggen. 

de levering van bronenergie.  Batterijen houden namelijk niet van kou waardoor 

Het bestuur betreurt dit ten zeerste en is hierover zij sneller leegraken. Echter nog belangrijker is dat 

in gesprek met Eteck om dit in de toekomst zoveel als u uw zender in de auto bewaart, dit een vrijbrief 

als mogelijk te voorkomen. is voor dieven om probleemloos met uw auto  

Heeft u desondanks problemen met Eteck dan kunt   het parkeerterrein te kunnen verlaten. 

u dit melden via het storingsnummer van Eteck:  Bij problemen met uw handzender kunt u terecht 

085-0218000 en/of customercare@eteck.nl  bij de speedgatecommissie te bereiken op: 
 speedgatesrokade@gmail.com  

Fietsenstallingen  
Het bestuur wil alle bewoners erop wijzen dat in Vervuiling van algemene ruimtes 

de gezamenlijke stallingruimtes er niemand is die Knoeit u op de een of andere manier wat in de  

een vaste plaats heeft voor fiets, brommer, scooter. algemene ruimtes, wat zeker kan gebeuren, wees 
 dan zo vriendelijk om het op te ruimen. Het is  

Brandwerende doorvoeringen zeker zo netjes en fris voor uw medebewoners. 

In Januari dienen er werkzaamheden te worden   
uitgevoerd aan de brandwerende doorvoering als Nieuwsbrieven 

gevolg van de aanleg van de glasvezel. Hiervoor Heeft u op- of aanmerkingen voor wat betreft de 

wordt uw medewerking gevraagd voor toegang tot  nieuwsbrieven van het bestuur?  

uw meterkast.  Wij horen graag uw input / feedback, dit kan 

Nadere informatie volgt in een persoonlijke brief. via email vve.derokade@gmail.com of via de 
 brievenbus van de VvE, Hongerlandsedijk 650  

 




