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Funderingsonderzoek
Provenierswijk Oost
BESTE WONINGEIGENAAR,

Funderingsonderzoek met subsidie van de
gemeente en procesbegeleiding van ons Urbannerdam: bijna elke woningeigenaar in
de Provenierswijk Oost is ermee bekend. In
januari zijn wij begonnen en dit is de vierde
nieuwsbrief die wij sturen. Je hebt nog niet
van dit traject gehoord? Kijk op onze website
of stuur een mailtje. Wij informeren je graag.
DE EERSTE OPDRACHTEN ZIJN VERSTREKT
Een grote VvE en een groep particulieren
hebben een keuze uit de offertes gemaakt
en opdracht gegeven. In mei worden deze
funderingen onderzocht. Veel andere
groepen hebben offertes opgevraagd en
staan op het punt om de fundering te laten
onderzoeken.
AANBELLEN IN DE WIJK
Wij hebben voor een kennismaking
bij eigenaren aangebeld die wij nog
niet hebben gesproken. Uitleggen wat
funderingsonderzoek is, het traject
toelichten, mensen in contact brengen
met buren die al bezig zijn - een leuk en
interessant rondje door de wijk. Hebben wij
je gemist? Neem contact op met ons.

ONLINE-OVERLEG MET EIGENAREN
Voor de derde keer hebben wij met een
stuk of 20 eigenaren in een online-overleg
gesproken. Mensen kwamen met elkaar in
gesprek en hebben ervaringen uitgewisseld
en kennis gedeeld. De gemeente en wij
hebben vragen beantwoord. Er komt nog
een overleg (7 Juli, 19.00 uur online) waarvoor
je nu al kunt inschrijven via email.
BEN JE VERHUURDER?
Er zijn groepen die bezig zijn om in contact
te komen met de buren. Verhuurders wonen
niet op locatie waardoor aanbellen geen
optie is. Ben je verhuurder? Als je ons belt of
mailt brengen wij je graag in contact met de
buren.

Met vriendelijke groet
Edo Gommers, Eva Luijendijk en Tim Kapfer
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“Hakken en breken bij mij in huis?”
Deze vraag horen wij vaak. Nee, bij een
funderingsonderzoek wordt alleen aan de
buitenkant gegraven. Op de foto rechts zie
je hoe het werkt. Het onderzoeksbureau laat
alles netjes achter.

Handig om te weten...
Op onderstaande foto is een blauwe
buis te zien. Dit is een peilbuis die het
onderzoeksbureau heeft geplaatst toen
zij op deze plek een put hebben gegraven.
Met deze buis kunnen eigenaren zelf de
grondwaterstand controleren. De buis wordt
nog ingekort en van een dop voorzien.

WIJ HOREN
GRAAG VAN JE!
Bel of email ons via: 010-280 64 44
onderzoekjefundering@urbannerdam.nl
Of kijk op de website:
www.onderzoek-je-fundering.nl
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