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Schaderegeling Grensmaas

Geachte mevrouw, meneer,
Consortium Grensmaas heeft de afgelopen weken twee bewonersbijeenkomsten in Schipperskerk georganiseerd met het oog op de aanvraag voor de
verlenging van de uitvoering in Trierveld en Koeweide voor een periode van
maximaal drie jaar.
Tijdens die bijeenkomsten is ook de vraag op tafel gekomen welke weg
inwoners kunnen bewandelen als ze worden geconfronteerd met schade aan
woningen, zoals scheurvorming, die in hun ogen terug te voeren is op de
werkzaamheden van Consortium Grensmaas.
Omdat lang niet alle inwoners van Schipperskerk aanwezig waren bij de
informatiebijeenkomsten, treft u bij deze brief een brochure aan over het
zogenaamde Meldpunt Schade, alsook een formulier. Daarin vindt u alle
informatie over hoe te handelen als u meent dat schade veroorzaakt is door de
uitvoering van het Grensmaasproject.
Voor alle duidelijkheid: uitgangspunt van de uitvoering door Consortium
Grensmaas is uiterste zorgvuldigheid om schade te voorkomen. Met het oog
daarop is voor de start van de werkzaamheden ook een zogenaamde nulmeting
uitgevoerd in alle woningen in Schipperskerk, waarbij de bouwkundige staat in
beeld is gebracht.
Over die schaderegeling heeft Consortium Grensmaas u in de aanloop naar de
uitvoering van de locatie Trierveld-Koeweide overigens al uitgebreid op de
hoogte gebracht. We kunnen ons echter voorstellen dat lang niet iedereen die
informatie nog paraat heeft. Ook met het oog daarop hebben we besloten de
formulieren over de schaderegeling nog eens huis aan huis te verspreiden.
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Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons
opnemen. Dat kan via de mail op het adres info@consortiumgrensmaas.nl,
of bel ons even tijdens kantooruren op het algemene nummer 046-4819930 of
het nummer 0800-6227777 (gratis nummer).
Met vriendelijke groet,

Consortium Grensmaas
Peet Adams

François Verhoeven

