


Vereniging van Eigenaren Jan Steen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte bewoner/bezoeker van dit pand, 
 
Graag informeren wij u over werkzaamheden die vandaag plaatsvinden in dit gebouw. In de 
parkeergarage plaatst de gemeente een aantal stempels ter versteviging van de vloer.  
 
In deze brief lichten we toe wat hiervoor de reden is.  
 
Bouwkundigen van de gemeente inspecteren deze dagen een aantal gebouwen in Woerden waarbij 
sprake is van dezelfde vloerconstructie als gebruikt in de ingestorte parkeergarage in Eindhoven.  
 
Die parkeergarage is de directe aanleiding voor dit onderzoek. In de gebruikte breedplaatvloeren 
(zogeheten bubbledeck) van dat gebouw bleken constructiefouten te zitten. Reden voor het ministerie 
van Binnenlandse Zaken om deze maand alle gemeenten een brief te sturen met het verzoek 
gebouwen met vergelijkbare vloeren te laten onderzoeken. 
 
In het gebouw waarin u woont of verblijft  is de bubbledeck vloer aanwezig. Uitkomsten van het 
onderzoek geven aan dat er geen acuut gevaar is. Daarom hoeft het gebouw ook niet ontruimd te 
worden. Voor extra zekerheid wordt de plaats die nader wordt onderzocht tijdelijk extra ondersteund 
met stempels. Naar verwachting zullen deze na de inspectie weer worden verwijderd.  
 
In samenwerking met de gemeente voeren wij zo snel mogelijk het onderzoek uit. De 
constructie/vloeren van de rest van het gebouw geven geen aanleiding tot nader onderzoek.  
 
Wat betekent dit voor u? 
De maatregel die nu is genomen heeft geen grote consequenties voor u. Mogelijk zijn er tijdelijk 
minder parkeerplaatsen beschikbaar. We houden u uiteraard op de hoogte van het nadere onderzoek.  
 
Als u vragen heeft over het plaatsen van de stempels of over de constructie van de vloer kunt u 
contact opnemen met de heer Hoogland via 06-51069699 of met de heer De Kuip via 06-14917669. 
Contact opnemen met de Gemeente Woerden kan ook (Janneke Doornebal, 06 2572 3581, 
doornebal.j@woerden.nl). 
  
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
het bestuur van de VVE Jan Steen 
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