Nieuwsbrief

uitgave 1, februari 2020

“Onderzoek je fundering” is begonnen…
… met een traject naar gezamenlijk funderingsonderzoek in het Oude Noorden Noord. Urbannerdam heeft in
opdracht van de gemeente Rotterdam en Woonstad
Rotterdam het initiatief “Onderzoek je fundering” gestart.

Laatst zijn ongeveer 20 woningeigenaren uit het Oude Noorden Noord door de wijk gewandeld tijdens de eerste funderingswandeling. Deze wandeling is georganiseerd door
Urbannerdam en de gemeente Rotterdam. Het project “Onderzoek je Fundering” Oude
Noorden Noord en begeleidt geïnteresseerde eigenaren naar gezamenlijk en gesubsidieerd funderingsonderzoek.
Naast de eigenaren waren Urbannerdam, gemeente Rotterdam, Weerwoord en Woonstad
Rotterdam aanwezig. Marco Bekker van het funderingsloket van de gemeente heeft ons
meegenomen voor een wandeling door een deel van het Oude Noorden Noord. Een klein
rondje wat toch een uur duurde met veel uitleg over de funderingen in de wijk. Marco Bekker heeft ons gewezen op scheefstaande panden en scharnierpanden maar ook op hoogte
van de woningen in vergelijking met de straat. Op deze manier heeft iedereen een goed
beeld gekregen over de funderingsproblematiek in de wijk. Eigenaren waren erg geïnteresseerd in het onderzoek, sommigen hebben zich al aangemeld als contactpersoon. Op
de Blommerdijkselaan zijn eigenaren bezig met het herstellen van de fundering, wat ook
zeer interessant was om te zien.
Een informatieve wandeling en een mooie kennismaking.

Funderingswandeling in het Oude
Noorden
Noord:
ook aan de buitenkant is veel te zien.
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Hoe gaat het verder?
U zal binnenkort meer gaan horen van Urbannerdam: eigenaren
worden uitgenodigd voor een informatieavond waar zij persoonlijk van alle nodige informatie worden voorzien. Tevens een mooi
moment om kennis te maken met elkaar.

Funderingsondezoek is een gezamenlijke opgave omdat vaak
meerdere eigenaren een fundering delen. Samenwerking tussen
buren, mede-eigenaren of binnen een VvE is een belangrijke stap
naar succesvol onderzoek. Contactpersonen die mensen informeren en verbinden zijn belangrijk voor dit traject. Procesbegeleider
Urbannerdam is aanspreekpunt voor hen en voorziet hen van alle
nodige informatie...
Als u geïnteresseerd bent om contactpersoon te worden is het fijn
als u contact opneemt met Eva Luijendijk of Tim Kapfer van Urbannerdam. Ook voor alle andere vragen over funderingsonderzoek in het Oude Noorden Noord kun u bij hen terecht.

Contactgegevens
Wij (Tim Kapfer en Eva Luijendijk van procesbegeleider Urbannerdam) informeren en begeleiden u in opdracht van de gemeente Rotterdam.
E-mail: onderzoekjefundering@urbannerdam.nl
06 57 61 84 45 of 06 30 84 23 81

