
Sent: woensdag 21 september 2022 11:48:08
To: Gemeente Bloemendaal; Griffie Bloemendaal
Cc:
Subject: Potgieterweg 9, Bloemendaal, schadevergoeding van 70.000 uitgekeerd aan KBM

Beste dames en heren van het college B & W en beste raadsleden,

Hierbij willen wij als bewoners  uit Bloemendaal uitdrukkelijk meedelen dat wij wel degelijk schade 

hebben ondervonden van de enorm heftige trillingen tijdens het in pulsen van de damwanden bij de bouw van de appartementen op 

de Potgieterweg 9 afgelopen jaar. 

Ons huis is in 2016 volledig gerenoveerd, en na een jaar verbouwen, was het bijzonder onaangenaam om dan weer scheuren in de 

muren te zien. De trillingen waren zo enorm dat de hele vloer trilde, de ramen op de tweede verdieping trilden en bloemenvazen op 

de eerste verdieping op de vloer zijn zeker een meter verplaatst.

We hebben getracht te bellen met de aannemer, filmpjes opgestuurd van de trillingen, de contactpersoon, , projectleider, 

maar heel KBM was slecht of niet te bereiken. 

Daarna hebben we meerdere malen de gemeente gebeld om te vragen er iets aan te doen; ik denk net veel meer buren, dat de 

trillingen waren te voelen in een omtrek van wel 100 tot 150 meter. Er is door de aannemer een trillingsmeter geplaatst en wel 

degelijk sloeg die uit. KBM heeft uiteindelijk toegegeven dat er schade is ontstaan.

De schade is uiteindelijk deels erkend door de aannemer; de aannemer (zijn verzekering ..) heeft na heel lange tijd en meerdere 

herinneringen het herstel bedrag van de erkende schade bedrag overgemaakt. Wij hebben nog geprotesteerd omdat wij meer schade 

hebben ondervonden echter daar heeft de expert van de verzekering zich eenvoudig van afgemaakt; take it or leave it.

We zijn zeer verbaasd dat de gemeente die met de bouwstop correct heeft gehandeld om erger te voorkomen, de aannemer nu toe 

lijkt te staan alsnog een financieel voordeel te behalen en 

in het geheim tegemoet gaat komen met een compensatie ter waarde van EUR 70k. 

Feitelijk geld dat uiteindelijk ook door de (en dus ook door ons) bewoners wordt betaald. Dit kan niet waar zijn en is werkelijk 

stuitend indien dit is gebeurd. 

Wij kijken uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet
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