AFDELING LIER-KONINGSHOOIKT

Lier, 14 januari 2021

AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN LIER
Betreft: Water Bouwputten Boomlaarstraat Site CHARON
Ik kom terug op mijn SV dd. 5-10-20 en uw antwoord hierop.
Ik verneem van bewoners aan de overzijde van de straat, dat er zich scheurtjes
beginnen te vormen in sommige woonruimten.
Er wordt een link gelegd met de bouwwerken aan de overzijde.
De Bouwheer van de Charon site doet al enkele jaren, aan bronbemaling
want de werken gaan in verschillende fasen.
Ook nu, en alles gaat rechtstreeks in de riool.
Duizenden hectoliters zijn hierdoor al weggevloeid.
Mijn vraag is: Houdt de stad hier toezicht op?
Volgens omwonenden , zou, ,gezien de stand van de constructies, de huidige
bronbemaling overbodig kunnen zijn.
Graag uw reactie?
Hoogachtend
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Schriftelijke vraag: Bouwput Charon
Geachte mevrouw Cornelis,
In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen:
De stad heeft op 15 januari 2021 een aanmaning verstuurd naar de bouwheer omdat de bemaling volgens de stad niet
langer noodzakelijk is. De bouwheer had ook in de wadi moeten lozen ipv op riolering. Ook dit werd opgenomen in de
aanmaning.
De stad heeft de bouwheer tot 25 januari gegeven om zich in regel te stellen. Op 29 januari volgde een nacontrole met
IGEMO.
Tijdens de controle bleek de bronbemaling reeds verwijderd door de aannemer. De lozingsnormen inzake deze bemaling
werden nageleefd, de hemelwaterriolering waarop geloosd werd, sluit rechtstreeks aan op de achtergelegen wadi waar het
opgepompte water terug kan infiltreren.
Het vaststellen van eventuele schade door zettingen moet door experts van de verzekeringsinstanties gebeuren. Zij regelen
ook het verdere verloop van de burgerrechtelijke procedure om de schade te verhalen.
Hopende u correct geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groeten
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