
Betreft : Klankbordgroep Tussenwater 

Locatie : Gebiedskantoor Hoogvliet 

Datum : 27 maart 2018 

1.	 Opening en mededelingen 
Eunice opent de bijeenkomst en heet alle aanwezig welkom. 
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Ter tafel wordt het schouwoverzicht uitgedeeld, aanwezigen krijgen later op de avond 
gelegenheid hier op te reageren. Een bewoner geeft aan dat de datum voor de bijeenkomst op 
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en waar wenselijk gewijzigd. 
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Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Actiepunten 
De actiepunten worden doorgenomen en toegelicht:
 
Het actiepunt duurzaamheid wordt op het volgende overleg geagendeerd.
 
De overige actiepunten zijn afgehandeld.
 

2.	 Toelichting programma 
De opzet van de avond is een interactieve bijeenkomst met als doel meer input te krijgen 
vanuit de bewoners. Deze opzet is bedacht met de leden van de Gebiedscommissie. In de 
zaal hangen flipovers over de thema’s: 

• Schouw 
• Schadeloket 
• Overeenkomst 
• Communicatie 

De bedoeling is dat men in groepjes tips en tops bij de thema’s noteert (wat gaat goed en wat 
kan beter). Na deze rondes zal de avond plenair worden afgesloten. 

3.	 Interactieve ronde 
Zie de uitwerking van de tips en tops in bijlage 1. 
Tijdens de eerstvolgende klankbordgroep bijeenkomst wordt teruggekoppeld wat de stand van 
zaken is van de acties die aan de tips en tops gekoppeld zijn. 

4.          	Algemene ronde: wat speelt er nog meer? 
Vraag: Schadebedrijf Dekra geeft geen reactietermijn op in de bewonersbrief: hoeveel tijd 
heeft men om de gevraagde gegevens aan te leveren? 
Antwoord: Daar zit geen harde deadline aan, maar hoe langer men wacht, hoe langer het 
duurt voordat de melding wordt verwerkt. 
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Vraag: Wat gaat de gemeente doen bij ontoereikend budget? 
Antwoord: als dit zo is moet er extra budget aangevraagd worden, maar ga er vanuit dat dit 
niet het geval is zolang de uitgangspunten van het project ongewijzigd blijven en geen extra 
wensen worden toegevoegd. 

Vraag: Wanneer worden de ingediende schades behandeld en uitbetaald? 
Antwoord: Er zijn formele reactietermijnen waarin Dekra in ieder geval contact moet hebben 
opgenomen over de meldingen en verdere afhandeling. Verder is het ook afhankelijk van de 
hoogte van het ingediende schadebedrag hoe dat behandeld wordt. Bij ingediende schades 
hoger dan € 2.000,- moet er geïnspecteerd worden door het schadebedrijf. Dat soort 
meldingen duurt dan langer om af te handelen dan als het om kleinere bedragen gaat. Ook is 
het afhankelijk van de onderbouwende stukken die zijn aangeleverd. 

Suggestie: Metrostation Tussenwater: de verkeersituatie en stoep zou opnieuw bekeken 
moeten worden. Dit wordt voor de volgende keer geagendeerd bij het onderwerp “extra 
functionele wijzigingen daar waar mogelijk” 

Suggestie: Verbeteren parkeergelegenheden: dit wordt voor de volgende keer geagendeerd 
bij het onderwerp “extra functionele wijzigingen daar waar mogelijk” 

Vraag: Wanneer is de aanbesteding? 
Antwoord: Het voornemen is om een deel van de werkzaamheden apart aan te besteden, 
bijvoorbeeld de kruipruimtes vullen en deze werkzaamheden eind dit jaar te starten voor de 
eerste fase. De volgorde van de werkzaamheden: Starten in kruipruimtes daarna volgt de rest 
van de omgeving. 

Vraag: Hoe wordt er teruggekoppeld over wat vandaag besproken is? 
De stand van zaken van de tips en tops zullen worden teruggekoppeld naar de bewoners op 
het volgende klankbordgroep overleg. Of er dan al concrete antwoorden/oplossingen zijn is 
afhankelijk van het onderwerp. De gemeente is bij een aantal zaken afhankelijk van anderen 
en van het bestuur (er is op dit moment nog geen gemeentebestuur dat mandaat heeft om 
nieuwe besluiten te nemen). 

Aandachtspunt: Voor wat betreft de vertegenwoordiging van de wijk mist men nu nog 
bewoners van bepaalde delen uit de wijk, dit betreft vooral huurders. Het zou mooi zijn als er 
een bredere vertegenwoordiging van de wijk is. Gemeente en bewoners zullen nogmaals een 
oproep via social media doen en de bewoners zullen onderling ook de bewoners van de 
andere delen van de wijk proberen aan te moedigen naar het overleg te komen. 

Vraag: Is het mogelijk om de nieuwsbrief in andere vorm te gieten want nu zien mensen het 
veelal als reclame, het is nu onherkenbaar als post van de gemeente. 
Antwoord: de gemeente is gebonden aan bepaalde regels voor wat betreft dit soort 
communicatie, juist om die herkenbaarheid te vergroten. Daardoor zijn er niet veel andere 
mogelijkheden voor de vorm van de nieuwsbrief. Er zal worden bekeken of de nieuwsbrief 
herkenbaarder kan worden gemaakt als gemeentelijke communicatie. 
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5.	 Afronding met rondvraag en afspraken 
Eunice vraagt de aanwezigen wat zij van deze manier van overleggen vinden: 

• Je kunt elkaars vragen en opmerkingen niet horen, daar kan je vaak wat van leren. 
• Luchtige manier 
• Handig om op papier te zetten om vast te leggen 
• Rode draad is: samen en transparant aan het project werken 

Verder meldt Eunice dat er tijdens de voorbereidingen ook in de buitenruimte geschouwd 
wordt door de gemeente en bekeken wordt welke verbeteringen met betrekking tot de 
inrichting van de wijk er meegenomen kunnen worden in de werkzaamheden. Wijzigingen 
kunnen alleen worden meegenomen als daar ook budget voor beschikbaar wordt gesteld. 

Thema’s die bewoners aankaarten voor de volgende bijeenkomst: 
• Duurzaamheid; 
• Verbetering buitenruimte/parkeren; 
• Verlichting fietspad Koddeweg/Tussenwater; 
• Groenvoorziening; 
• Terugkoppeling thema’s huidige bijeenkomst 

Voorstel data bijeenkomsten: 
24 juli valt midden in de zomer vakantie, een nieuwe datum wordt met Datumprikker gezocht. 
De overige data zijn akkoord en bij deze vastgesteld. 
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Bijlage 1.  Uitwerking tips en tops 

Schouw: 

Tips Reacties en acties 
Eigen schouw graag terug (Monique, 
Marijke, Imelda, Annemarie) 

De schouwrapporten kunnen gefotografeerd 
worden en ook naderhand opgevraagd. 
Beide mogelijkheden staan in de 
bewonersbrief aangegeven. Kan nog een 
keer herhaald worden. 

Controle van de schouw foto’s, dossier 
compleet? (Imelda, Annemarie) 

Zie bovenstaande. 

Schouwteam instrueren over communicatie 
met bewoners.Geen paniek zaaien (Ernst, 
Bianca, Saskia) 

Wordt uitgevoerd. 

Tops Reacties en acties 
Foto’s die genomen worden zijn goed (E. 
B.J.) 

Goed om te horen 

Rapportage terug over je eigen huis + fotos 
(digitaal eventueel verzoek) is fijn. 

Idem. 

Communicatie eventueel via de 
facebookpagina en nieuwsbrief of via 
Sjoerd. 

Idem. 

Schademeldpunt: 

Tips Reacties en acties 
Nu al een loket inrichten voor schade van nu Hierover zal een bestuurlijk besluit genomen 
en toekomst waar nog geen kosten voor zijn moeten worden. Dat gaat pas als er een 
gemaakt maar nog wel komt (Imelda, Jack, nieuw bestuur is aangesteld. Op dat moment 
Annemarie) wordt het bij de verantwoordelijk wethouder 

geagendeerd. 
Bijv. rioolaansluiting van het 
huis/regenwaterafvoer (E.B.S.) 

- Waardevermindering van de woning 
in het verleden of toekomst 

- Men heeft minder zin om het te 
kopen vanwege (mogelijke) 
verzakking. 

- Minder woongenot tijdens de 
verzakkingen 

Wordt uitgezocht. 
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- Financiële compensatie hiervoor 
door gemeente. 

(Jack, Imelda, Marijke) 
Duidelijk maken dat mensen zich sowieso 
kunnen melden (ook zonder bonnen). Dus 
een extra optie zoals: deels in bezit van 
bonnen. 

Wordt uitgevoerd. 

Beter is dat alle kosten door de gemeente 
gedragen worden. 
(E.B.S.) 

De gemeente is niet voor alle schade 
aansprakelijk en kan daarom ook niet alle 
kosten vergoeden, zeker niet zonder 
onderbouwing. Er kan alleen bestuurlijk 
besloten worden hoeveel verder wij kunnen 
gaan. 

Claim afgewezen en dan? Beroep? Graag 
goed uitleggen (Marijke) 

Wordt uitgewerkt. 

Tops Reacties en acties 
Goed dat het schademeldpunt er is (E.B.S.) Goed om te horen. 

Terugkoppeling van Dekra + eventueel 
huisbezoek verloopt goed(E.B.S.) 

Idem. 

Overeenkomst 

Tips Reacties en acties 
Overeenkomst in begrijpelijke taal (zie ABN 
AMRO)(Marijke) 

Wordt uitgewerkt. 

Helderheid over openbaar gebied en privaat 
deel, wat gaat de gemeente precies doen 
(Ernst, Saskia, Bianca) 

Er wordt bij het contract een document 
geleverd waarin beschreven staat wat de 
gemeente voornemens is te doen. 

Geen finale kwijting (Monique, Jack) Wij kunnen als gemeente niet oneindig 
verantwoordelijk blijven voor de staat van 
private terreinen. De finale kwijting betekent 
ook niet dat wij als gemeente niet meer aan 
te spreken zijn als wij zaken technisch niet 
goed hebben (laten) uitvoeren. 

Hoe zit het met kosten? Bewoners willen 
geen kosten.(Annemarie, Imelda) 

De werkzaamheden die in de overeenkomst 
worden opgenomen, zal de gemeente 
betalen. 

Die clausule over niets meer claimen als je 
getekend hebt moet eruit! (Annemarie, 
Imelda) 

Dat is niet mogelijk. Wij kunnen als 
gemeente niet oneindig verantwoordelijk 
blijven voor de staat van private terreinen. 
De finale kwijting betekent ook niet dat wij 
als gemeente niet meer aan te spreken zijn 
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als wij zaken technisch niet goed hebben 
(laten) uitvoeren. 

Er kunnen onregelmatigheden ontstaan 
tijdens de werkzaamheden. Hoe gaan we 
daar mee om?(E.B.S.) 

Melden bij contactpersoon (Sjoerd/Nanda) 

Rioolaansluitingen op eigen terrein: 
- Offerte om een blok te doen 
- Tegelijk met het hoofdriool 
- Kosten gemeente. (Imelda, Jack, 
Annemarie) 

Riool op eigen terrein zijn voor rekening van 
de eigenaar. Er kan wel een aanbieding per 
straat/blok worden gedaan door de 
uitvoerende aannemer om tijdens het 
uitvoeren van de werkzaamheden voor de 
gemeente, de huisaansluitingen mee te 
nemen in opdracht van en voor kosten van 
de eigenaar. 

1 jaar is niet acceptabel. 
Reguliere zettingen zijn nvt! Wij hebben te 
maken met abnormale zetting. 
Laatste zin eruit. Dat maakt als bewoners 
dat we niets meer kunnen/mogen 
reclameren.(E.B.S.) 
Overzicht overeenkomst staan geen 
gevolgen na berichtgeving gemeente. 
(E.B.S.) 

Er is inmiddels geen sprake meer van 
buitenproportionele zettingssnelheid, met 
uitzondering van wat kleine plekken in de 
wijk. Daar wordt ook met speciaal materiaal 
gewerkt om te voorkomen dat het 
buitenproportioneel zakt. 1 jaar is voldoende 
om te constateren of er alsnog 
buitenproportionele zetting ontstaat. 

Wie bepaalt dat aangeboden maatregelen 
de juiste zijn? (Marijke) 

Het voornemen is om de interne adviezen te 
laten toetsen door een extern 
ingenieursbureau. 
Het staat bewoners vrij om zelf ook een 
second opinion te vragen. 

Tops Reacties en acties 
Brief is overzichtelijk qua lay-out (overzicht 
tevens. (E.B.S.) 

Goed om te horen. 

Communicatie: 

Tips Reacties en acties 
Waarom auto’s? Stedin (Annemarie, Imelda, 
Monique, E.B.S.) 

De auto’s zijn er om metingen uit te voeren 
in het gasnet zodat duidelijk wordt of en 
waar onderhoud-/herstel nodig is. 

Uitleg over nieuwsbrief/pamflet 
(Schouwteam zegt u heeft een brief 
gehad)(Marijke) 

Het schouwteam krijgt betere instructies. 

Laten weten welke aannemer gaat 
uitvoeren. (E.B.S.) 

Dit wordt bekend gemaakt zodra die is 
geselecteerd. 
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Stukken eerder versturen(Marijke, Imelda, 
E.B.S.) 

Zal gebeuren. 

Vooraankondiging werkzaamheden (Stedin) 
(E.B.S.) 

Zal gebeuren. 

Begeleidende brief wat gaan we doen, 
waarom, wanneer, kosten. (E.B.S.) 

Zal gebeuren. 

Tops Reacties en acties 
Bewoners betrekken bij overleg is fijn. Goed om te horen. 

Algemeen 

Tips Reacties en acties 
Waarom gaan ze met tractor en aanhanger Deze gebeurtenis is onbekend bij de 
over stoepen om een beetje aarde bij de gemeente. Er zal nagevraagd worden of 
bomen en struiken te gooien. De stoep iemand weet wie dit doet en waarom dit zo 
verzakt al erg genoeg zonder dat er zware gebeurt. 
tractors over  rijden. (Annemarie Douma) 
(Foto’s bij Willeke). 

Inrichting van straat verbeteren, ook het Kleine verbeteringen zoals deze worden 
parkeren. In het plan stond 1 geïnventariseerd en voor zover (technisch 
richtingsverkeer. Schuin tussen de bomen en financieel) mogelijk meegenomen in de 
(parkeren) geen gras (poepveld) uitwerking van het plan. 
(Annemarie, Imelda) 

Samen(werking) gemeente en bewoners (E. Dat proberen wij o.a. via deze 
B.S.). Bijvoorbeeld klankbordgroep zo goed mogelijk te doen, 
In het regelen van de aansluiting riolering input op te halen over hoe wij dit met de rest 
bewoners mee denken in het proces. van de wijk ook kunnen doen. Suggesties 

zijn meer dan welkom. 
Wat heel belangrijk is: 
Gemeente zou onderhandeling moeten doen 
over het private deel voor riool/afwater. 
Samen sta je sterk en houd de kosten 
laag.(E.B.S.) 

Er kan wel een aanbieding per straat/blok 
worden gedaan door de uitvoerende 
aannemer om tijdens het doen van de 
werkzaamheden voor de gemeente, de 
huisaansluitingen mee te nemen in opdracht 
van en voor kosten van de eigenaar. 

Transparantie Passen wij zo veel mogelijk toe. 
Stratenmakerspool (Marijke) 

*E.B.S. = Ernst, Bianca, Saskia 




