
Aan het College 

Cc Raad 

  

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van Inwonersbelangen inzake de schade aan woningen 

n.a.v. reconstructie en inrichting dorpsstraat Harmelen. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te 

beantwoorden, te weten vóór 29 september 2016. 

  
Met vriendelijke groet, 

  

Onno Vliegenthart | plv. griffier / raadsadviseur | Gemeente Woerden  

Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 

T 0348 - 428 619 |M 06 - 52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  

W gemeenteraad.woerden.nl 

aanwezig: ma, di, wo, do 

From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: dinsdag 30 augustus 2016 9:54:26
To: raadsleden@woerden.nl; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: Schriftelijke vragen art. 40 - schade aan woningen n.a.v. reconstructie en inrichting dorpsstraat Harmelen (Inwonersbelangen)
Attachments: art. 40 vragen - schade dorpsstraat harmelen (inwonersbelangen).pdf 



  
 

ARTIKEL 40 VRAGEN 

Schade woningen n.a.v. reconstructie  

en inrichting Dorpsstraat Harmelen 

30 augustus 2016 

 
 

Inleiding 

Vanaf oktober 2015 tot het voorjaar van 2016 is een langdurige reconstructie en 

vernieuwing uitgevoerd door Boskalis aan de Dorpsstraat en Kerkplein in Harmelen. 

Na goed gebruik is er bij de woningen een opname en een 0-meting uitgevoerd. 

Naar aanleiding van diverse klachten van bewoners aan de Dorpsstraat en de onlangs 

gehouden dorpsschouw van het dorpsplatform Harmelen heeft de fractie van 

Inwonersbelangen de volgende vragen: 

 

 

 

Vragen 

1. Bij hoeveel woningen is er een 0 meting uitgevoerd? 

2. Bij hoeveel woningen is er een afwijking op de meter na de werkzaamheden 

geconstateerd? 

3. Bij hoeveel woningen is er schade door de werkzaamheden ontstaan? 

4. Bij hoeveel woningen is er schade ontstaan door de veranderingen? 

5. Waarom worden de meetgegevens niet verstrekt als er door inwoners om 

gevraagd wordt? 

6. Hoeveel schade gevallen zijn er tot tevredenheid opgelost en hoeveel moeten er 

nog opgelost worden? 

7. Welke maatregelen zijn er getroffen om trillingen aan de woningen te 

voorkomen? En zijn deze afdoende? 

8. Voor gedeelte lag er asfalt dat nu vervangen is door klinkers. Is er afgewogen 

welk nadelige invloed die hebben op de woningen? 

 

 

Het verzoek aan het college is om de beantwoording van bovenstaande vragen te 

voorzien van een adequate toelichting. Bij onduidelijkheid over de vraagstelling graag 

contact. 

 

 

Namens Inwonerbelangen,  

Hendrie van Assem 
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