Brief aan omwonenden
flat Weegschaal 71-98
Bilthoven

Datum: 11 augustus 2022
Betreft: beperken geluidsoverlast rijplaten

Beste mevrouw, mijnheer,
Het is bijna vier maanden geleden dat explosies plaatsvonden in de flat aan de Weegschaal.
Op dit moment hebben bijna alle voormalige bewoners een andere permanente woning
gevonden. De actuele ontwikkelingen kunt u volgen via de liveblog op onze website:
https://ssw.nl/liveblogweegschaal.
U ontvangt deze brief omdat we uw medewerking vragen om langzaam te rijden in uw
buurt zodat de geluidsoverlast van de rijplaten wordt beperkt.
Gedeeltelijke sloop gestart
Zoals u heeft gezien is de gedeeltelijke sloop van de beschadigde flat vorige week gestart.
De woningen rondom het ingestorte deel worden stap voor stap gesloopt om nog zoveel mogelijk
dierbare bezittingen van bewoners veilig te stellen. Deze aanpak is arbeidsintensief en we
verwachten dat de sloopwerkzaamheden nog twee tot drie weken duren. Daarna kunnen we de
bouwkundige constructie onderzoeken en een besluit nemen over de toekomst van het
flatgebouw.
Rijplaten om het wegdek te beschermen
Voor de sloopwerkzaamheden worden kranen en vrachtwagens ingezet. Om ervoor te zorgen
dat dit zware materieel zo min mogelijk schade aan het wegdek veroorzaakt, zijn in overleg met
de gemeente vanaf de Melkweg rijplaten neergelegd op de route naar de flat aan de
Weegschaal. De gemeente heeft via borden de oproep gedaan om langzaam te rijden over deze
rijplaten.
Lawaai
Helaas ontvangen we klachten van buurtbewoners over geluidsoverlast door hard rijdende
auto’s. Ook ’s nachts. Vanwege het warme weer staan de ramen open en diverse buurtbewoners
kunnen niet slapen door het lawaai.
Stapvoets rijden
Geluidsoverlast kunt u beperken door stapvoets te rijden over de rijplaten. Wij vragen u dan ook
dringend dit te doen zolang de rijplaten op de weg liggen. Fijn als u op die manier rekening houdt
met uw buurtgenoten en ieders woonplezier.
Als alles volgens plan verloopt, worden de rijplaten over ongeveer twee tot drie weken weer
verwijderd.
Vragen?
Heeft u nog een vraag, dan kunt u contact met ons opnemen.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 16.00 uur en vrijdag van
8.00 uur tot 12.00 uur via telefoon: 030 220 58 33 of mail: info@ssw.nl.
Hartelijk bedankt voor uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
projectteam Weegschaal

