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Nieuwsbrief mei 2021
Corona maatregelen aanhouden
De liften dienen slechts met twee personen
gebruikt te blijven 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.
Zonwering/zonnedoeken
Ondanks dat het een minder fraai aanzicht
van het Rokade gebouw biedt, is het
mogelijk om in de laagbouw plint Vestia
slechts inpandig een zonwering of grote
parasol te plaatsen.
In artikel 7 in het HHR staat dat inpandig de
zonnedoeken/zonweringen
opgehangen/geplaatst mogen worden.
In de avonduren moeten deze zonnedoeken
/ zonwering weer omhoog of verwijderd zijn.
Buren mogen elkaar ook aanspreken indien
zij constateren dat dit niet gedaan wordt.

Huishoudelijk Reglement
Volgens het HHR is het verboden boot-of
motortrailers te stallen op het parkeerterrein.
Ook voor caravans geldt dat slechts vlak vóór
of na een vakantie voor het in-en uitladen een
caravan enkele dagen gestald kan staan.
Huurders
Nogmaals het dringende verzoek van de
verhuurders (Vestia en Van ’t Hof Rijnland)
om vragen, klachten of reparatiemeldingen
etc. niet bij de Technische Commissie, maar
direct bij de betreffende verhuurder te doen.
Zij nemen verdere actie. Zie onder kopje
"Melden van storingen" op derokade.eu
Onderhoud Brandmeld- en Ontruimings
installatie
Op 18 en 19 mei zal het jaarlijks onderhoud
aan de Brandmeld-en Ontruimingsinstallatie
uitgevoerd worden.
Dit zal geluid overlast veroorzaken, wij
vragen uw begrip hiervoor. Ook zal een
monteur in de middaguren zoveel mogelijk
woningen bezoeken voor het afnemen van
een geluidstest.

Huishoudelijk Reglement
Binnen de balkons van de toren is het
mogelijk om verticaal een screen als
zonwering te plaatsen. De eisen zijn Ralkleur
9010 en doekkleur zilvergrijs. Het HHR is
hierop aangepast.

Gemelde lekkages
De firma Rendon krijgt de opdracht tot
reparaties van de gemelde lekkages.
Binnenkort zal dit bedrijf met de bewuste
bewoners contact opnemen.

Draaiknopcilinder
Bij een bewoner kon plotseling de sleutelbos
die binnen in het deurslot hing, niet meer uit
het slot gehaald worden. Een slotenmaker
moest hiervoor aan te pas komen.
Om dit probleem te voorkomen, is het
mogelijk bij de bouwmarkten of Isero/Breur
een draaiknopcilinder aan te schaffen.
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