Mededelingen van het bestuur

Nieuwsbrief april 2021
Corona maatregelen aanhouden
De liften dienen slechts met twee personen
gebruikt te worden om de ingestelde
Corona-virus maatregelen in stand te
kunnen houden. Een echtpaar of partners
worden als twee individuele personen in de
liften gerekend. Dus op dat moment kan
geen derde persoon instappen gezien het
ontstaan
van
meerdere
aerosolen,
vochtdruppels in de lucht. Alle regels, zo ook
die van het dragen van de mondkapjes van
het R.I.V.M en de regering gelden ook in ons
gebouw.
Handzenders
Met directe ingang is er voor alle
handzender gerelateerde zaken m.b.t. de
speedgates een nieuw e-mailadres in het
leven geroepen zijnde,
speedgatesrokade@gmail.com
ALLE bewoners kunnen hiervan gebruik
maken. Let op: dit e-mailadres mag alleen
worden gebruikt voor zaken die met de
handzender(s) te maken hebben.

Peuken Sigaretten / Rookwaren
Van diverse bewoners van hoger gelegen
etages ontvingen wij een klacht van door de
wind gewaaide sigarettenpeuken op hun
balkon. Dringend verzoek GÉÉN peuken
over het balkon te werpen. De kans dat dit
brand op de ondergelegen balkons gaat
veroorzaken, is zeer groot. Het gebruik van
een asbak moet toch te overzien zijn ,
wanneer u of uw bezoek rookt.
Glasvezel KPN
Het bestuur heeft op dit moment helaas nog
geen overeenkomst met KPN af kunnen
sluiten.

Wijkagent
Sinds 1 januari 2021 is de wijkagent voor de
wijken Schenkel - Elementen wijkagent
Jacco Jonker. Hij heeft zich binnen de
Rokade voorgesteld en heeft enkele
aandachtspunten doorgegeven.
De politie zet zich in voor de senioren en
veiligheid en geeft de tip:
- Doe nooit zomaar open.
- Kijk eerst voordat u opendoet.
- Gebruik een kierstandhouder.
- Vertrouwt u het niet? Bel meteen 112
- Geef niemand uw bankpas of pincode.
- Bankpas kwijt of opgelicht?
Pas direct blokkeren.
(alle bankpassen 0800-0313)

Ingaande speedgate

Inmiddels zijn voor de veiligheid onderaan
de ingaande speedgate paaltjes geplaatst,
waardoor men niet meer direct rechtsaf kan
slaan.

Balkonplanten
Plantenbakken mogen niet aan de buitenzijde
het balkon hangen. Bij een flinke wind kan
plantenbak naar beneden vallen op
passerende voetganger of schade aanrichten
de luifels.
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