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Beste bewoner(s),
Drie weken geleden werden we opgeschrikt door explosies in een flatgebouw aan de
Weegschaal. Voor de gedupeerde bewoners is inmiddels tijdelijke of permanente huisvesting
gevonden. Want het gaat nog enige tijd duren voordat we meer weten over de toekomst van het
flatgebouw. In deze informatiebrief leest u meer over de ontwikkelingen en werkzaamheden die
de komende tijd gaan plaatsvinden.
Eerste onderzoeken afgerond
In de afgelopen weken is door onafhankelijke partijen onderzoek gedaan naar de oorzaak van
de explosies. Zoals de Onderzoeksraad voor veiligheid, verzekeraars en de arbodienst.
Vorige week is het gebouw door deze partijen vrijgegeven. Het onderzoek wordt na het
veiligstellen van het flatgebouw voortgezet.
Leeghalen deel van de woningen
De constructeur heeft inmiddels vastgesteld dat de buitenste woningen van het flatgebouw
onder strenge voorwaarden toegankelijk zijn. Het gespecialiseerde bedrijf Dolmans gaat vanaf
volgende week de inboedel van deze woningen inpakken en verhuizen. Dit organiseren we
uitermate zorgvuldig. De betreffende bewoners mogen vooraf kort hun woning bezoeken. U zult
begrijpen dat dit niet makkelijk voor ze is en wij vragen u dringend deze bewoners met rust te
laten en hun privacy te respecteren.
De woningen rondom het ingestorte deel van het flatgebouw zijn nog niet toegankelijk. In een
latere fase moet uit onderzoek blijken of het verantwoord is ook de huisraad uit deze woningen
te halen.
Werkzaamheden
Nadat de toegankelijke woningen leeggehaald zijn, starten de werkzaamheden voor het verder
veilig maken (stabiliseren) van het flatgebouw. Het puin wordt geruimd en bezittingen van
bewoners tussen het puin worden zoveel als mogelijk veiliggesteld. Met kranen worden de
beschadigde galerijen en balkons verwijderd. Net als het dak van het middelste deel van het
flatgebouw. Nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd gaat de constructeur nader onderzoek
doen naar de constructie van het gebouw.
Tijdens de werkzaamheden en onderzoeken blijven de afzettingen om het flatgebouw staan en
wordt het terrein bewaakt.
Mogelijke overlast
De werkzaamheden aan de flat aan de Weegschaal kunnen overlast geven zoals extra verkeer,
geluid en stof. Dit kan vervelend zijn voor de buurt en we proberen de overlast zoveel mogelijk
te beperken. We vertrouwen er ook op dat we op uw begrip mogen rekenen.
Blijf op de hoogte
Volg de liveblog op de website van Woonstichting SSW. Dan blijft u op de hoogte van de
actuele informatie: https://ssw.nl/liveblogweegschaal.
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