
Bijlage 7:   17B.05607 

Ik spreek in als woordvoerder namens de stichting leefbaarheid kom Domburg  

 

Eerder dit voor jaar sprak ik in over mijn ongerustheid dat er veel meldingen zijn op Domburg over 

scheuren en schade aan huizen. 

 

 

Op vrijdag 9 juni ontving ik een mail van uw Mevr. de voorzitster 

================================================================== 

 

Van: fam. Walraven [mailto:famwalraven@zeelandnet.nl]  

Verzonden: vrijdag 9 juni 2017 10:27 

Aan: mattijs@zeelandnet.nl 

cc: Ron Waverijn <JC.Waverijn@veere.nl> 

Onderwerp: Re: schade problematiek  

 

Geachte heer de Lange, 

  

Dank voor uw inspraak en het delen van uw informatie met de verschillende fracties van de 

gemeenteraad van Veere.  

Deze inspraak van u heeft ertoe geleid dat wethouder Melse gisteravond de Raad van de gem. Veere 

heeft toegezegd een onafhankelijk onderzoek te starten 

Naar eventuele bouwkundige technische omissies bij bouwkundige werken in de ondergrond van 

Domburg. 

De gemeenteraad is nu in afwachting van de uitkomst dit onafhankelijk onderzoek. 

Nogmaals dank voor uw reactie en bij verdere vragen kunt u contact opnemen met mij of de griffier 

dhr. Ron Waverijn  

  

Met vriendelijke groet,  

Maaike Walraven, voorzitter commissie RO-gemeente Veere 

 

 

Ik dacht Mooi voornemen en de Wethouder Melse een man zijn woord. 

 

In uw navolgende correspondentie trof ik verder geen onafhankelijk onderzoek meer aan. 

Nog wel een memo van een Mevr. Sylvia. De haan ambtenaar hier op het gemeentehuis. 

Een geheel nieuwe dimensie aan het begrip onafhankelijk toevoegend. 

 

Slide 1 Schade  

 

Niet alleen in Domburg als gevolg van de bouw van parkeerkelders 

 

Ik nam die 3 voorbeeldprojecten, om te zien wat er misging en mogelijk lessen te leren voor de 

toekomst voor verbetering van de uitvoeringstechniek en schade afhandeling 

 

============================================================================ 

Slide 2   Project poort van Domburg 

 

Een dramatisch verhaal voor het gezin van onze garagehouder. 

 

Een eerste oefening voor het beleid blik eronder door architect. 



 

Schrijnend, de memo van de juridische afdeling, maakt hier geen melding van, dat betekent dat men 

slecht op de hoogte is op het gemeentehuis wat er speelt.  

 

Slide 3.  Project Residence Wijngaarde. Beter bekent als het groentje 

 

 

Ik lees het niet op  

 

Door de open ontgravingen aanpak met verloren damwanden. 

 

Maar ook nu schade aan bijvoorbeeld het huizenblok aan de Wijngaard straat 

Het gemeentehuis geeft gelukkig ook toe dat er schade is.  

 

Advies, moeten we niet meer zo doen,  

 

 

Slide 4: 

 

 

Weer schade, nu aan een tweede woning van een badgast, die door de aannemer zelf betaald is 

 

Ik zal er kort over zijn ben het de laatste tijd niet veel meer eens met Wethouder maar met deze 

volledig.  

 

Hoe verder 

 

Slide 5: 

 

Hou het simpel bouw geen ondergrondse parkeergarages loop je het minste risico. 

 

Bedrijfseconomisch nog steeds een mooi haalbaar project. 

 

Slide 6 

 

Realiseer dat Domburg door haar ligging aan Zee een extra gevoelig gebied is  

 

Waterspanning in de bodem door Eb en Vloed. 

 

Zoute en zoete kwel persingen 

 

Grote risico  

 

Slide 7 

 

Geen parkeerbeleid blik er onder   verantwoordelijkheid schade gemeente. 

 

Bijv. ander beleid, blik in het weiland. 

 

Gaat u door in onveranderd beleid dan Verzoek budget vrij maken voor een echt risico gebaseerd 

technisch onafhankelijk onderzoek  


