
Van: Molema, Johnny <Johnny.Molema@stichtsevecht.nl>  
Verzonden: donderdag 16 juni 2022 16:24 
Aan: Reparon, Henriette <henriette.reparon@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: RE: 15. Technische vragen inz Kockengen Waterproof 
 
Goedendag, 
 
De vraag. 
 

 
Kockengen Waterproof  
Inleiding  tijdens de bustoer langs projecten in de gemeente verklaarde dhr. Molema bij de 

rondleiding langs de werkzaamheden i.h.k. van Kockengen Waterproof 
desgevraagd dat er geen schade zal ontstaan aan de huizen van de inwoners 
n.a.v. de werkzaamheden en de gekozen methode.  

Vraag 1  Hebben de inwoners deze garantie ook schriftelijk ontvangen? Is er 
mogelijkheid/procedure voor inwoners die achteraf menen wel schade te hebben 
ondervonden door het plan?  

Antwoord. 
Er wordt door het ingenieursbureau een inspectie, bouwkundige nulopname, uitgevoerd bij alle 
woningen voorafgaand van de werkzaamheden. Hierbij wordt gekeken naar eventuele scheuren in de 
muren. Deze scheuren worden vastgelegd in een inspectierapport inclusie foto’s van eventuele 
scheuren.  De bewoners kunnen op verzoek het opnamerapport inkijken. Bij eventuele klachten  over 
eventuele scheuren in de muur door de werkzaamheden wordt er een nieuwe opname uitgevoerd en 
deze vergeleken met de nulopname. 
 
De inspectierapporten worden bewaard in een kluis door het ingenieursbureau. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Johnny Molema  
Projectleider 
 

 
 

 johnny.molema@stichtsevecht.nl 
T 0346 2545 40 M 06 5807 6534 P 06 5107 3919   

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

Nu abonneren op onze nieuwsbrief  
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Technische vragen 

Datum en tijdstip van verzenden:  di 14-06-2022 12:27 
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Persoonsgegevens 
Voornamen 

 
Tineke 

Tussenvoegsel(s) 
 

de 
Achternaam 

 
Vries 

E-mailadres 
 

tineke.de.vries.sp@raad-stichtsevecht.nl  
Fractie 

 
SP 

 
    

   

   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de technische 
vragen mede indienen 

 
nee 

    
   

   

Technische vragen 
Onderwerp 

 
Kockengen Waterproof 

Inleiding 
 

tijdens de bustoer langs projecten in de 
gemeente verklaarde dhr. Molema bij de 
rondleiding langs de werkzaamheden i.h.k. 
van Kockengen Waterproof desgevraagd dat 
er geen schade zal ontstaan aan de huizen 
van de inwoners n.a.v. de werkzaamheden en 
de gekozen methode. 

Vraag 1 
 

Hebben de inwoners deze garantie ook 
schriftelijk ontvangen? Is er 
mogelijkheid/procedure voor inwoners die 
achteraf menen wel schade te hebben 
ondervonden door het plan? 

    
   

   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
nee 
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