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Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

Na veel overleg met de toenmalige bewonerscommissie van De Wei en de directeur(en) van de Blauwestad is 

er door hem op 18 maart 2009 schriftelijk de volgende garantieverklaring afgegeven: “Gezien de twijfels over 

de functionele levensduur van de beschoeiing willen wij voor de kavels die op dit moment al verkocht zijn aan 

de bewoners een garantietermijn van 15 jaar voor de functionaliteit van de beschoeiing afgeven. Uitgaande 

van de aanleg voor 1 juli 2005 zal deze garantie lopen tot 1 juli 2020”. Er zijn in de loop van der tijd inspecties 

uitgevoerd en herstel gepleegd. De vooraf aangekondigde inspecties worden uitgevoerd in 2014, 2016, 2018 en 

2020. 

 

Op basis van de ervaringen van afgelopen tijd willen wij onze bezorgdheid uiten over de gebruikte materialen 

en de staat van de walbeschoeiing. Wij overwegen om deskundigen in te schakelen om ons te adviseren om 

hopelijk onze bezorgdheid weg te kunnen nemen c.q. vervolgstappen te ondernemen. In het verleden is 

meerdere keren door de toenmalige bewonerscommissie gevraagd om de beschikking te krijgen van het 

destijds gebruikte bestek van de aanleg van de walbeschoeiingen. Wij verzoeken u alsnog (een kopie van) het 

aangehaalde bestek aan ons beschikbaar te stellen. Uiteraard zijn wij bereid eventuele kosten daartoe te 

vergoeden. 

 

Ook willen wij dat de aangekondigde inspecties vooraf schriftelijk per perceel worden gemeld om de bewoner 

in staat te stellen aanwezig te zijn bij de inspectie. Ook over het moment van de reparatie en de uit te voeren 

werkzaamheden willen wij dat de bewoners schriftelijk op de hoogte worden gesteld om ze, wederom, in staat 

te stellen aanwezig te zijn. 

 

Wij verzoeken u vriendelijk binnen 4 weken schriftelijk te reageren op ons verzoek. 

 

 

 

Hoogachtend 

 

Voorzitter/secretaris van de Bewonersvereniging De Wei Blauwestad 

 

 

 

 

Afschrift aan: gemeente + provincie 

 

 


