
GR BAR-organisatie
INGEKOMEN

Gemeente Albrandswaard
t.a.v. de Raad 
Postbus 1000 
3160 GA Rhoon

2 3 JAN. 2020

reg. nr.

Betreft: bebouwing Spui 2 Rhoon, 21 januari 2020

Geachte dames. Heren

Na de bebouwing op Spui fase 1, heb ik mij samen met een aantal buren, geïnteresseerd in de 
bebouwing Spui fase 2. Ik heb vernomen dat de gemeente op korte termijn eigenaar wordt van de 
grond behorende bij Spui fase 2. Dit is voor mij reden genoeg om aan te nemen dat er binnenkort 
nieuwe woningen op deze grond worden gerealiseerd, hetgeen gepaard gaat met de nodige 
bouwwerkzaamheden. Deze werkzaamheden vinden pal achter mijn woning plaats en ik verwacht 
hierbij de nodige hinder en schade aan de woning, net zoals is gebeurd bij de werkzaamheden van 
Spui fase 1.

Om deze reden verzoek ik u (en verwacht ik van u) dat u en/of uw uitvoerder tijdens de 
werkzaamheden de nodigde voorzichtigheid in acht nemen en de nodige maatregelen trekken om 
schade aan mijn woning te voorkomen. Mocht er wel schade aan mijn woning worden toegebracht 
door hei werkzaamheden, zwaar vrachtverkeer over de Dorpsdijk of anderszins, stel ik u hiervoor 
aansprakelijk, daar u weet wat de gevolgen van de bouw op Spui fase 1 zijn geweest voor de 
omliggende woningen.

Ik verzoek u om voor aanvang van de werkzaamheden, in aanwezigheid van een onafhankelijke 
derde/deskundige, gezamenlijk de toestand van mijn woning op te nemen en vast te leggen in een 
schouwrapport. Daarnaast moeten er (controle) maatregelen komen, dit in opdracht van u en ook in 
rekening voor u of uw uitvoerder.

Ook verzoek ik u om schriftelijk te bevestigen dat het bouwverkeer niet over de Dorpsdijk gaat. Deze 
weg is te smal en door de trillingen van het te zware vrachtverkeer ontstaat er schade aan de 
aanliggende woningen. Wat trillingen betreft verzoek ik ook schriftelijk te bevestigen dat er 
trillingsarm wordt geheid zodat de overlast tot een minimum wordt beperkt en zo min mogelijk kans 
is op het ontstaan van schade.

Als laatste doe ik een verzoek op redelijkheid; de dorpsdijk is een zeer oude weg die vroeger alleen 
gebruikt werd voor een enkele tractor en paard en wagen. Inmiddels gaat er dusdanig verkeer 
overheen dat ik 's avonds van de bank af getrild wordt. Ik realiseer mij dat de bouw op Spui 2 een 
hoop geld op gaat leveren voor de gemeente maar u heeft ook huidige bewoners die ook graag met 
plezier wonen en blijven wonen in een huis wat vrij blijft van schade door bouwwerkzaamheden. 
Wellicht helpt het om uzelf in te denken hoe u de bouw in uw achtertuin afgehandeld zou willen 
zien? Ik ga er vanuit dat we dan tot een redelijke oplossing kunnen komen.

In afwachting van uw schriftelijke reactie verblijf ik.

Met vriendelijke groet.

 




