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Onderwerp
Schade aan gebouwen Dorpsstraat 1-3, 5296 IS Esch door zwaar verkeer Dorpsstraat

Geachte heer / mevrouw,
Wij hebben de gebouwen in eigendom aan de Dorpsstraat 1 en 3, 5296 IS te Esch. Deze panden zijn
cultuurhistorisch waardevol bevonden en tevens aangemerkt als gemeentelijk monument. De gebouwen
grenzen aan de Dorpsstraat, welke veelvuldig wordt gebruikt als doorgaande rijroute voor zwaar
(vracht)verkeer. Intussen ervaren wij steeds meer schade aan onze gebouwen, ten gevolge van dit zware
verkeer, o.a. door trillingen en door de druk op de bebouwing. Deze constateringen zijn bovendien bevestigd
door een eerste inspectie op locatie door een bouwkundige en restauratie-expert. De schade uit zich o.a. in
diverse scheuren in de gevels, losliggende rol- en mestsellagen, losstaande kozijnen e.d. Ter illustratie hiervan
zijn willekeurig een gering aantal foto's als bijlage toegevoegd.
Het behelst een enorme financiële last om deze schade te herstellen. Deze schade dient bovendien hersteld te
worden om het behoud van deze gemeentelijke monumenten richting de toekomst veilig te stellen.
Daarentegen indien de schade nu hersteld wordt en de verkeerssituatie blijft ongewijzigd behouden, dan zal er
nieuwe schade optreden. Het is daarom noodzakelijk om te komen tot een passende en toekomstgerichte
oplossing. De smalle Dorpsstraat en de kruising met het Marktplein is absoluut niet geschikt voor het enorme
en zware vrachtverkeer dat onophoudelijk over deze route passeert.
Uw gemeentelijke Erfgoedverordening bevat bepalingen omtrent de instandhouding van gemeentelijke
monumenten. Het is hierbij o.a. verboden om gemeentelijke monumenten te beschadigen of te vernielen.
Onze panden aan de Dorpsstraat 1 en 3 te Esch worden continu beschadigd door de gevolgen van langsrijdend
zwaar verkeer. Deze weg en de routering valt bovendien onder uw bevoegdheid en verantwoordelijkheid. Wij
stellen uw gemeente daarom aansprakelijk voor de geleden schade aan onze gebouwen.
Wij willen u verzoeken om hierbij gezamenlijk tot een passende oplossing te komen. Dit is ons inziens enerzijds
een financiële vergoeding voor het herstel van de schade en anderzijds een wijziging in de verkeersroutering
door het dorp Esch, of andere verkeersbeperkende maatregelen, om de verdere schade in de toekomst te
voorkomen.
Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij zien uw reactie met veel belangstelling
tegemoet. indien u in contact wilt komen over een nadere afhandeling, dan kunt u via onderstaande
contactgegevens in contact treden met ondergetekenden.
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