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Geachte heer/mevrouw,

Waarom krijgt u deze brief?
Zoals bekend worden in het gebied Oudgenoegstraat, Woldzoom, Vrijheidslaan, G.Bavingstraat en
Bakkerstraat at langere tijd werkzaamheden uitgevoerd. Oak in opdracht van de gemeente. Vanaf begin
augustus heeft de gemeente diverse schademeldingen aan woningen ontvangen. In sommige gevallen
is er sprake van aanzienlijke schade. Het gaat hier om woningen uit het gebied Oudgenoegstraat, van
Bergenstraat en Bakkerstraat. Uw waning bevindt zich in deze omgeving. Aangezien dit een uitermate
vervelende situatie is en u hier wellicht vragen over heeft, informeren wij u met deze brief over de
stand van zaken.
Wat wordt er gedaan?
Medewerkers van de gemeente zijn at enkele dagen in het gebied aanwezig en hebben inmiddels
meerdere woningen bezocht en bewoners gesproken. In een aantal gevallen heeft de gemeente, in
overleg met de bewoners, een onafhankelijk constructeur ingeschakeld die de situatie beoordeeld
heeft. Deze constructeur adviseert over de bouwkundige constructie en of de bewoners wet of niet in
de waning kunnen blijven wonen.
Oorzaak nog onbekend
Ondertussen loopt er een onderzoek naar de oorzaak van de ontstane schades. Op dit moment is niet
bekend hoe lang dit onderzoek zal duren en wanneer er uitsluitsel komt. We doen ons best om hier zo
snel mogelijk duidelijkheid over te verkrijgen. Ondanks het feit dat de oorzaak nog onbekend is, heeft
de gemeente besloten om de uitvoering van werkzaamheden aan de Vrijheidslaan voorlopig stil te
leggen.
Wat te doen?
Heeft u oak het vermoeden van schade? Neem dan in elk geval contact op met uw
verzekeringsmaatschappij en eventueel uw rechtsbijstandverzekering. Wanneer u denkt dat de
gemeente aansprakelijk is voor deze schade, dan kunt u gebruik maken van het formulier op de website
van de gemeente om de schade te melden (www.gemeentenoordenveld.n1).

Bijlagen: -

Vragen
Hoewel de direct betrokkenen rechtstreeks in contact staan met de medewerkers van de gemeente,
kan het zijn dat u naar aanleiding van deze brief toch nog vragen heeft. Dan kunt u contact opnemen
met de gemeente Noordenveld via telefoonnummer 14050 of gedurende deze vrijdag en het komende
weekend 06- 51393015.
Mocht u het prettiger vinden om door middel van een informatiebijeenkomst te worden geinformeerd,
dan nodigen wij u van harte uit om dit aan ons kenbaar te maken. Dit kan ook via
Postbus©gemeentenoordenveld.n1 of via de bovengenoemde telefoonnummers.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,
Klaas Smid, burgemeester
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