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BETREFT:

schadeclaim ondernemers Vijzelstraat

!
Geachte Directie,
!
Als voorzitter van de Ondernemersvereniging De Vijzel, een vereniging met
ruim 70 leden. allen gevestigd aan de Vijzelstraat en Vijzelgracht te
Amsterdam vraag ik met klem aandacht voor het volgende.
!
Al sinds het begin van dit jaar is een of meerdere!van uw onderaannemers
bezig in de Vijzelstraat en -gracht!om de gasbuis en de aansluitingen te
vervangen. Wij beseffen dat dit ook voor onze eigen veiligheid van belang is
en verlaten ons hierin geheel op uw expertise.
!
Dat laat onverlet dat de uitvoering van die werkzaamheden veel te wensen
overlaat. Zo is het publiek vele malen gedwongen zich samen met de
fietsers op de rijbaan te begeven zonder dat daarvoor adequate
(veiligheids-) maatregelen waren getroffen. Dit laatste dan nog los van de
omstandigheid dat dit in! zijn geheel goed was te voorkomen. In de
meerderheid van de gevallen hebben wij opgemerkt dat auto’s (al dan niet
voorzien van aanhanger) van uw aannemerspersoneel op trottoir en
bruggen stonden geparkeerd zonder dat daarvoor een noodzaak of zelfs
maar aanleiding bestond. Dit alleen heeft vele levensgevaarlijke situaties
opgeleverd. Naast deze voor een leek duidelijk waarneembare
tekortkomingen, hebben wij de stellige indruk dat de betreffende
werkzaamheden niet conform de gangbare BLVC normen zijn uitgevoerd. In
ieder geval hebben wij daar als directe omgeving niets van gemerkt. Wij
zullen hiervoor ook aandacht vragen bij het Stadsdeel Centrum als
vergunning verlenende instantie en bij hen aandringen op handhaving.
Nu worden wij via onze Burgermeester en Stadsdeelvoorzitter
geïnformeerd dat de eerder uitgevoerde werkzaamheden opnieuw moeten
worden gedaan. U begrijpt dat onze achterban hier in het licht van de
bovenstaande ervaringen grote moeite mee heeft. Niettemin treden wij
graag met u in overleg in over een voor de omgeving meer dragelijke
uitvoering van de werkzaamheden. Daarbij willen wij de mogelijkheid van
een financiële tegemoetkoming voor schade die ondernemers van deze
nieuwe/extra werkzaamheden ondervinden niet onbesproken laten.
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Via deze weg nodig ik u uit om de voor de uitvoering verantwoordelijken
binnen 7 werkdagen contact met mij op te laten nemen.
Tijdens ons overleg met de burgermeester Eberhard van der Laan en de
stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren, hebben beide zich uitdrukkelijk
achter ons standpunt geschaard en steunen ons in deze.
Hoogachtend
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