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Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen maandag was er een bewonersbijeenkomst in De Pompstee. Deze werd door zo'n 150
personen bezocht.
Deze avond gaf de heer K. Borger van Artium experts een toelichting op de afhandeling van de schade.
Verder presenteerde Dr.Ing. H. Netzel van CRUX Engineering BV, de opzet van zijn onderzoek naar
de verzakking van 8 woningen in de Oudgenoegstraat. Dit onderzoek bestaat uit een hoofdvraag en
deelvragen.
Hoofdvraag onderzoek:
VVat is de oorzaak van de verzakking van de 2 gestutte woningen (Oudgenoegstraat 54 en 66) en de
oorzaak van de vermoedelijke en reeds geconstateerde schade aan de overige woningen (met evt.
bijgebouwen) in het gebied van de 8 benoemde woningen.
Deelvragen
•

wat is de invloed van de bemaling in 2016?

•

wat is de invloed van de bemaling 2018?

•

wat is de invloed van de bomen?

•

wat is de invloed van de droogte?

•

wat is de invloed van de grondstructuur uit het verleden/historische informatie?

•

zijn er externe werkzaamheden geweest die mogelijk van invloed zijn geweest, by heiwerk?

•

wat zijn de interne werkzaamheden geweest in de woningen die mogelijk van invloed zijn
geweest?

•

wat is de historie omtrent eerdere schades en maatregelen van de woningen ?

•

als er een combinatie van oorzaken is dan het percentage aangeven in welke mate de
verschillende oorzaken hebben bijgedragen.

Verder legde de heer Netzel uit welke werkzaamheden verricht warden. Dit zijn:
•

Analyse aangeleverde data van de Gemeente en Artium Experts

•

Uitvoering veldonderzoek (plaatsen peilbuizen, funderingsinspecties, boringen en

•

Analyse van resultaten veld - en labonderzoek

sonderingen) en labonderzoek (proeven op grondmonsters)

Bijlagen: -

•

Interview met huiseigenaren

•

Rekenkundige ModeHering invloeden van de verschillende mogelijk oorzaken als postdictie

•

Rap portage oorzakenanalyse

•

Separate notitie met beantwoording vragen

•

Diverse voortgangsoverleggen met Gemeente en verzekeraar. Klankbordgroep wordt tevens
van de voortgang op de hoogte gehouden in overleggen.

En als laatste was er een overzicht van de werkzaamheden.Op korte termijn staan de volgende
werkzaamheden gepland:
•

Veldonderzoek ingepland in week 46

•

week 47 interviews met huiseigenaren
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De volledige presentatie kunt u vinden op de website van de gemeente: www.gemeentenoordenveld.nl.
Even klikken op de knop Schade Middenveld.
Vergadering Klankbordgroep
Zoals u weet is er regelmatig overleg met de Klankbordgroep. Meer informatie hierover kunt u vragen
aan een van de vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de Wijkbelangenvereniging Middenveld,
vertegenwoordigers uit de wijk Middenveld.
lnloopbijeenkomst 27 november
Wellicht heeft u nog andere vragen. Daarvoor organiseren we een inloopbijeenkomst op dinsdag 27
november tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Hiervoor bent u van harte welkom in het gemeentehuis,
Raadhuisstraat 1 te Roden. Tijdens deze avond zijn vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig
om uw vragen te beantwoorden of te noteren.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,
Klaas S
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