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Het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Haaren
De leden van de gemeenteraad der gemeente Haaren

Esch, 1 maart 2020
Betreft: scheurvorming in woonhuis als gevolg van verkeersoverlast Dorpsstraat en slecht wegdek
Geacht College,
Geachte Leden van de gemeenteraad,
Medio 2018 hebben wij als buurt al melding gedaan bij de toenmalige burgemeester mevrouw
Zwijnenburg dat wij aan de “kop” van de straat, ter hoogte van Dorpsstraat 1 t/m 10, ontzettend
veel last hadden van de trillingen van het langskomende vrachtverkeer en de trillingen als gevolg van
vrachtwagens die vaak met moeite allerlei manoeuvres moesten uitvoeren om de Groenweg
ingedraaid te komen, dan wel vanuit de Groenweg komend de draai richting Dorpsstraat moesten
nemen, met als gevolg scheurvorming in de betreffende woningen.
Na een gesprek met de burgemeester zijn kort daarna twee ambtenaren (de heren Romeijnders en
Smoorenburg) van de gemeente bij ons op bezoek geweest;
hebben de zaak ter plekke in ogenschouw genomen, hebben een groot aantal foto’s gemaakt zowel
binnen als buiten de verschillende woningen en kwamen al snel tot de conclusie dat de combinatie
van doorgaand (vracht)verkeer, een te strak gelegd wegdek tussen de woningen (klinkervast tegen
de aanliggende woningen en tuinmuren, zonder ook maar enige speelruimte om de trillingen
enigszins te kunnen opvangen) en een niet optimale onderlaag onder dit wegdek de oorzaak zouden
zijn van de (nog steeds toenemende) scheuren in de woningen.
Inderdaad is toen vrij snel het wegdek opgebroken, van een nieuwe onderlaag voorzien, maar is men
“vergeten” enige speling te creëren tussen de woningen en het nieuwe wegdek (hierbij zijn de
gedane toezeggingen van creëren van enige speelruimte tussen panden en wegdek zoals was
afgesproken dus niet nagekomen).
Met als gevolg dat er geen oplossing is ontstaan voor bovenstaande problemen, trillingen zelfs erger
zijn geworden, zelfs meer voelbaar zijn geworden, waardoor wederom en nog steeds scheuren
ontstaan in de betreffende woningen.
Tot overmaat van ramp zijn het afgelopen jaar een groot aantal extra verkeersbewegingen geweest
tussen de Runsdijk, over de Dorpsstraat, via de Groenweg richting plan Reijgerskant achter de kerk.
Inderdaad nodig t.b.v. het bouwrijp maken van het nieuwe plan, maar helaas niet bevorderlijk voor
de conditie van onze huizen.
Ook wij als bewoners van het specifieke woonhuis op de hoek Dorpsstraat en Groenweg hebben
moeten constateren dat er mede hierdoor wederom nieuwe scheuren zijn ontstaan.
Om een lang verhaal kort te maken:
1. Bij deze maken wij opnieuw melding van schade ten gevolge van het doorgaande
vrachtverkeer in de Dorpsstraat;
2. Bij deze maken wij melding van schade als gevolg van de vele extra (>400)
verkeersbewegingen t.b.v. ontwikkeling plan Reijgerskant;
3. Bij deze stellen wij de gemeente Haaren aansprakelijk voor de schade aan onze woning
Dorpsstraat 6, 5296 LV ESCH als gevolg van bovenstaande oorzaken;

4. Bij deze maken we ook melding dat we bezig zijn met het (laten) berekenen en vaststellen
van de hoogte van het betreffende schade-bedrag waarvoor wij de gemeente Haaren
(genoemd onder punt 3) aansprakelijk stellen.
5. Bij deze laten wij u ook weten dat wij onderschrijven de bevindingen en ervaringen van de
overige buurtbewoners die u onlangs via verschillende wegen hebben bereikt/zullen gaan
bereiken;
6. Bij deze verzoeken wij het College van B. en W. en de gemeenteraad van Haaren om op
korte termijn in gesprek te gaan met de betrokkenen om te komen tot een oplossing van
bovenstaande problemen c.q. afhandeling van de ontstane schade, mede gezien het feit
dat de gemeente Haaren per 31-12-2020 ophoudt te bestaan.
Met vriendelijke groeten
En de meeste hoogachting,
XXXXXXXXXXXXXXX
(hoofdbewoner Dorpsstraat 6)
P.S.
Deze brief is dinsdag 3 maart 2020 verstuurd per post
En diezelfde dag omstreeks 16.30 uur per e-mail verzonden naar de gemeente Haaren
En in copy verzonden aan de griffie van de gemeente Haaren.

