VLOTGRASLAAN – NIEUWSBRIEF 2
Dendermonde, 18 mei 2018
Beste Vlotgrasser,
De afgelopen weken waren – op zijn zachtst uitgedrukt – behoorlijk bewogen voor de bewoners van de
appartementen waar de dakwerken aan de gang zijn. Verschillende bewoners van appartementen op de
bovenste verdieping deden melding van waterschade, veroorzaakt door de werken.
Hierop namen wij de beslissing om de aannemer onmiddellijk in gebreke te stellen én de onderaannemer per
direct van de werf te halen. Niettegenstaande willen wij u vragen dat, wanneer u schade heeft die het gevolg
zijn van de dakwerken, u ons hiervan steeds op de hoogte brengt.
De vooropgestelde planning liep ook vertraging op door het regenweer in april.
Voor de komende weken ziet de planning er alvast als volgt uit:
-

In Vlotgraslaan 9 en 11 is de aannemer bezig met de opstanden en de onderlaag van de
dakbekleding.
In Vlotgraslaan 19 en 21 plaatst hij de dakbekleding verder, zodat hij nadien met de volgende blok
(Vlotgraslaan 23) kan starten.
De prioriteit wordt gelegd bij de appartementen, pas nadien zullen de daken van de garages
worden afgewerkt.

Aan de huurders van de garages willen wij vragen om alle materiaal uit uw garage te verwijderen tijdens de
werken (het is trouwens niet de bedoeling dat u uw garage gebruikt als stockageruimte). Schade aan materiaal
dat wél in de garage blijft staan tijdens de uitvoering, kan hoe dan ook niet worden aangegeven aan onze
verzekeringsmaatschappij.
In het belang van uw eigen veiligheid én die van de omwonenden, willen wij er uw aandacht op vestigen dat het
ten strengste verboden is om de stellingen te betreden. Wanneer u vaststelt dat dit tóch gebeurt of u stelt vast
dat er vandalisme wordt gepleegd, vragen wij u om de politie onmiddellijk te verwittigen (nummer 101).
Wij rekenen uiteraard op jullie begrip voor de hinder die eigen is aan de werken, maar herhalen dat u steeds
welkom bent met opmerkingen of klachten of als u één of ander wil signaleren. (052 22 14 43 of
info@devolkswoningen.be)
Aan de werfkeet (de werfverantwoordelijke van Bouwwerken De Ruyck neemt zijn intrek in een tijdelijk
ingericht bureel in Vlotgraslaan 38) kan u ook steeds terecht met vragen en/of opmerkingen.
Alvast bedankt voor uw begrip!
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