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Terneuzen, 7 juli 2001

Geachte heer
;

,': .' .. __,
Ic; ~i__,_••~:·:-J~-o\ IO~ ."Naar.aanleiding van, het telefonisch onderhoud van gisteren met onze vi .-,. -",,--heer W.Verdoorn, delen wij U het volgende mede:

Sinds de aanvang van de werkzaamhedenvoor'de verbetering van het dijkvak Ser
Lippenspolder- Nieuw Othenepolder te Terneuzen, zijn de ramen van ons
appartementencomplex "Ostrea" bedekt met een dikke laag stof.

Normaliter worden de ramen twee keer per jaar gewassen, n.1. in de maanden maart en
oktober.
Door het vele stof dat zich nu op de ramen heeft verzameld zal er een extra wasbeurt
noodzakelijk zijn.

De ramen kunnen niet door de bewoners zelfworden gewassen, zodat gebruik gemaakt
moet worden van een op het dak geplaatste gevelinstallatie. Derhalve dienen deze
werkzaamheden door een glazenwassersbedrijf te worden uitgevoerd.

De kosten die aan een wasbeurt verbonden zijn bedragen ca. f.4000, -, incl. BTW.

Wij zouden het een goede zaak vinden dat deze niet door ons voorziene kosten door U
worden vergoed.: . ' .'

LJwantwoord zien .wij met belangstelling graag spoedlg-teqemoet.,
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Aan

Vereniging v. Eigenaren
Appartementengebouw Ostrea
T.a.v.
Churchililaan 358
4532 ME Terneuzen

Contactpersoon

-
Datum

11 juli 2001
Ons kenmerk

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

Uw kenmerk

Onderwerp

ramen

Geachte heer

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 7 juli 2001, m.b.t. de stofoverlast op de ramen van
uw appartementencomplex t.g.v. de werkzaamheden aan de zeewering ter plaatse, deel
ik u het volgende mede.
Gezien de bijzondere omstandigheden, n.1.het niet kunnen wassen van de ramen door
de bewoners zelf, zijn wij bereid éénmalig de kosten (max. f 4000,- incl. BTW) van een
wasbeurt van de ramen te vergoeden. Ik verzoek u, i.v.m. de administratieve afhandeling
van een en ander, de nota van het glazenwassersbedrijf naar het volgende adres te
(laten) versturen:
Rijkswaterstaat
Churchililaan 624
4532 MB Terneuzen

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Projectleider

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114,4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 241370

Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd in samenwerking met de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station Centrum. Na 150 m rechts.




