
Van de AGG website:

Opmerking BBK (navraag Rijkswaterstaat en bevestiging via mail):

Deze schaderegeling geldt ook voor de schades kabels- en 
leidingen Kelbergenpad die nog niet zijn afgewikkeld.

"De Directeur-Generaal (DG) van het Ministerie van Infrastructuur & 
Milieu is 9 november 2016 akkoord gegaan met het voorstel voor 
aanpassing van afhandeling van schades aan woningen vanwege het 
project uitbreiding/ondertunneling Gaasperdammerweg.

Achter de schermen is de AGG de laatste weken druk bezig geweest om de 
schade afhandeling beter te laten verlopen. Dankzij een gezamenlijke inzet 
van RWS, IXAS, AGG en bewonersverenigingen is er een nieuwe regeling 
gekomen die onze instemming heeft gekregen en waar met name alle 
bewoners met schade aan hun huizen een voordeel aan zullen hebben.

Deze aanpassing betekent namelijk dat schades tot Euro 5.000,= zonder 
bewijs van causaal verband kunnen worden afgewikkeld (door inzet van een 
aannemer of uitkering schadebedrag). Natuurlijk moet er wel bij schades 
duidelijkheid zijn dat de schade niet door andere oorzaken is veroorzaakt. 
Een plafond witten of zonder meer een nieuw behangetje zijn gewone 
onderhoudskosten. Scheuren in muren, vastzittende deuren en ramen en 
loszittende gebarsten tegels binnen het nog vast te stellen contourgebied 
komen in aanmerking voor deze regeling. Het contourgebied is grofweg vanaf 
het tracé tot de plek waarbij binnen de bebouwing schademeldingen 
aannemelijk zijn. (wij gaan er nog op toezien dat het gebied juist wordt 
afgebakend)

Wel hebben we op 8 november 2016 tijdens het Vinger-Aan-de-Polsoverleg 
(AGG met IXAS en RWS) gehoord dat de laatste heiwerkzaamheden en 
in/uittrillen van damwanden pas medio april 2017 helemaal zijn afgerond. Dit 
houdt in dat de eindopname van schade in de meeste wijken pas vanaf de 2e 
helft van april 2017 zal kunnen plaatsvinden.

Heeft u klachten geef deze dan door aan Rijkswaterstaat tel. nr: 0800-
8002 of e-mail: 08008002@rws.nl. Na 20.00 uur op werkdagen tot 07:00 
uur en op zaterdagen en zondagen van 18:30 tot 10:00 uur belt u 020 
4804070."


