
BELANGRIJKE OPROEP AAN ALLE OMWONENDEN 

 

Schade aan woningen en schrijnende gevallen. 
 
Afgelopen donderdag 7 juli 2016 heeft een delegatie van de AGG op 
verzoek van de heer A. Bottse, een overleg gehad op het 
stadsdeelkantoor met de heren: 
 
·         A. Bottse, portefeuillehouder beheer en ruimtelijke ordening 
 
·         H. Vringer, manager beheer en ruimtelijke ordening 
 
·         P. Aben, adviseur bestuurscommissie. 
 
.         L. Postma, regiomanager Rijkswaterstaat. 
  
Het eerste onderwerp van het overleg was om te bespreken of er nog 
extra hinder beperkende maatregelen kunnen worden genomen om de 
overlast voor de bewoners rondom de Gaasperdammerweg te beperken. 
Op 28 juni jl. was onze AGG-lijst met wenselijke hinder beperkende 
punten doorgestuurd naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
die de geluidsvergunning beoordeelt. Helaas was de vergunning voor de 
tweede helft van 2016 toen al net verleend en konden onze voorwaarden 
niet meer worden meegenomen. Wel is er vanuit de Omgevingsdienst 
inmiddels aan IXAS gevraagd om in de weekends, indien er gewerkt 
moet worden, NIET eerder te starten dan 9.00 uur. IXAS heeft zojuist 
aangegeven voortaan op zaterdag vanaf 8.00 uur te zullen starten. 
Hoewel dit een stap in de goede richting is blijft AGG vasthouden aan de 
wens om niet eerder dan 9.00 uur te starten. Ook blijft de AGG bij haar 
standpunten zoals verwoord in de hierboven genoemde lijst van 28 juni 
jl. 
 
Tevens zijn tijdens dit overleg nog zaken naar voren gekomen met als 
resultaat dat aan de bewoners en bewonersgroepen langs de 
Gaasperdammerweg wordt gevraagd om zo snel mogelijk per e-mail te 
reageren en op onderstaande punten te reageren: 
 
Het stadsdeel heeft AGG verzocht om mee te helpen beter zicht te 
krijgen op  
schrijnende gevallen (die nog niet bekend zijn bij Rijkswaterstaat).  
Het blijkt namelijk dat er bewoners zijn die psychische en fysieke schade  



oplopen vanwege het project maar dit niet melden via de klachtenlijn. Er 
zijn zelfs al bewoners op eigen kracht en kosten verhuisd omdat zij het 
bij dit bouwproject niet meer uithouden.   
 
Heeft u klachten en persoonlijke problemen die naar uw mening zijn 
veroorzaakt door de werkzaamheden van IXAS meldt dit aan de RWS en 
in ieder geval aan de AGG. 
Klachten die gemeld worden zijn onder andere:  
 

 oorsuizen  (Tinnitus) 

 slaapverstoring  

 klinische gezondheidseffecten, zoals hart- en vaatziekten.  

 hoge bloeddruk 

 negatieve invloed op de leerprestaties van kinderen   

 functioneringsproblemen 

 concentratieproblemen 

 stress-reacties psychische aandoeningen 
                 
Aantoonbaar moet zijn (via artsenbezoek, huisarts) dat de problemen 
niet voor de werkzaamheden van de projecten Kabels en Leidingen en 
Tunnelbouw al  
bestonden. 
 
Aan de bewoners langs de Gaasperdammerweg wordt dus 
gevraagd deze schrijnende gevallen aan de AGG 
(aggpost@xs4all.nl) door te geven. Vervolgens kan het stadsdeel 
met Rijkswaterstaat overleggen hoe deze mensen geholpen kunnen 
worden. 
 
De afwikkeling van schade aan woningen vanwege dit bouwproject 
verloopt vaak niet goed.  
 
Daarom is het van belang dat de betreffende bewoners ALLE 
schade, hoe klein ook, te melden bij BouwVisie of Rijkswaterstaat. 
Ook wil de AGG graag op de hoogte worden gesteld van 
schadegevallen waarbij de betreffende bewoners niet het gevoel 
hebben dat hun schade op een correcte wijze wordt afgehandeld. 
 
Graag zien we uw reacties spoedig tegemoet. En vergeet ook niet de 

meldingen door te geven aan RWS tel. nr: 0800-8002 of e-mail: 

08008002@rws.nl.  


