
Van:
Aan: !Raadsleden
Onderwerp: Klacht over straatkolk vlak voor Barkas nr 9 Woerden
Datum: dinsdag 14 juni 2022 10:27:53
Bijlagen:

Geachte, op 2 juni ik. heb ik u een e-mail gestuurd. Ik heb hierover nog geen reactie
ontvangen. Kunt u mij daarover nog informeren? Alvast bedankt, met vriendelijke groet de
heer  Woerden tel. nr. mobiel 06-  

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van:  <
Datum: 2 juni 2022 om 11:06:05 CEST
Aan: raadsleden@woerden.nl

Geachte raadsleden, 
Op 13 sept 2000 heb ik een klacht bij de Gem Woerden ingediend aangaande
een hemelwaterafvoerput (hwaput) in de straat vlak voor de inrit van onze
parkeerplaats van onze woning  Woerden (Molenvliet). De put ligt
lager dan de op afschot geplaatste straatklinkers.
Wij vonden het toen, en nu nog steeds, onbegrijpelijk dat er vlak voor ons huis
en inrit voor onze auto deze put geplaatst was. Wij wonen er sinds de
oplevering in 1987. Als wij onze auto op onze parkeerplek willen oprijden rijdt
onze voorband door de put en schuurt de voorkant van onze auto over onze
tegels waardoor er schade is ontstaan aan onze auto's sinds 1987. Onze
parkeerplaats en tuin is door ons al regelmatig verhoogd door verzakking van
de grond. Daardoor wordt het niveauverschil tussen de straat en onze
parkeerplaats/voordeur steeds groter aangezien de Gem Woerden de straat
Barkas sinds 1987 nooit heeft verhoogd. Diverse bewoners in de Barkas
hebben reeds de straat ter plaatse van hun eigen woning zelfstandig verhoogd
waardoor er een rommelige situatie is ontstaan. Ik stuur u hierbij als bijlage de
brief van 18 sept 2000 van Gem Woerden als reactie van mijn klacht van 13
sept 2000. Zoals u in de brief kunt lezen wordt het weggedeelte meegenomen
bij de inspectie enz. enz. Echter zijn we nu bijna 22 jaar! verder en is nog
steeds de straat niet opgehoogd en de hwaput voor onze woning niet
verplaatst. Want dat is de enige oplossing. De hwaput moet verplaatst worden
(ongeveer 2 mtr. en de straat moet worden opgehoogd.
Ik wil onze oprit weer verhogen maar dan wordt het niveauverschil met de
straat weer groter waardoor het onmogelijk wordt om onze auto de oprit op
te rijden.
Tevens ben ik benieuwd wat het MJOP beleid (MeerJarenOnderhoudsPlan) is
van de Gem Woerden over het verbeteren van de openbare straten in de wijk



Molenvliet aangezien het slecht en op vele plekken gevaarlijk is.
Deze week is er iemand van de Gemeente Woerden bij onze woning langs
geweest om de situatie te bekijken. Ik was helaas niet thuis maar hij vertelde
mij telefonisch dat hij van klein onderhoud van de straten was en er niets aan
kon doen omdat het ophogen van de gehele straat inclusief verplaatsen van
de hemelwaterafvoerput betreft.
Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet en hopelijk duurt dit niet weer
vele jaren. Ik ben altijd bereid om bovenstaande te bespreken met de
verantwoordelijke wethouder van de Gem Woerden, mijn inziens is dat de
heer Ad de Regt.
Met vriendelijke groet, de heer  Woerden

 tel. nrs. 
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