
Afvalwater 

Riolering w a t e r n e t 

Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam 

<<< adres weggehaald >>> 

Onderwerp 

Wateroverlast 

Geachte mevrouw ........ , 

Naar aanleiding van de aanhoudende wateroverlast in verschillende panden 

aan de Prinses Marijkestraat heeft Waternet besloten diepgaand onderzoek te 

doen. Dit heeft als doel om een oplossing te kunnen bieden of advies op 

maat te kunnen geven. 

Onderzoek 

Op verschillende punten in de openbare ruimte zal Waternet nieuwe peilfilters 

plaatsen om de grondwaterstanden te meten. Door het netwerk uit te 

breiden met meetpunten in het trottoir en nabij de riolering, wordt de situatie 

van het grondwater beter inzichtelijk. 

Datum 

14 januari 2013 

Ons kenmerk 

13.002624 

Contactpersoon 

R.G.D. Groot 

Doorkiesnummer 

020 608 22 99 

Fax afdeling 

020 608 39 00 

E-mail 

ron.groot@waternet.nl 

Daarnaast schakelt Waternet een onafhankelijk expertisebureau in om 

onderzoek te doen bij u thuis. Expertisebureau Lengkeek zal u binnenkort 

aanschrijven met het verzoek tot het maken van een afspraak. Wij willen u 

vragen om uw medewerking te verlenen aan dit onderzoek. 

Bureau Lengkeek zal haar bevindingen uiteenzetten in een rapport. Hier zal 

ook een vri jbli jvend advies in worden gegeven over eventuele maatregelen 

die u zelf kunt nemen om wateroverlast tegen te gaan. Waternet stelt na 

eigen onderzoek de rapporten van bureau 'Lengkeek' ter beschikking. 

Communicatie 

Nadat het onderzoek is afgerond organiseert Waternet een bewonersavond 

om u persoonlijk te informeren over de bevindingen. U wordt op de hoogte 

gesteld van datum, locatie en ti jdstip van deze informatiebijeenkomst. 

Korte Ouderkerkerdijk 7 
Amsterdam 
Postbus 94370 
1090 GJ Amsterdam 
T 0900 93 94 (lokaal tarief) 
F 020 608 39 00 
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www.waternet.nl 
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Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
en de gemeente Amsterdam 

mailto:ron.groot@waternet.nl
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Afvalwater 

Riolering 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij op werkdagen bereiken van Datum 

09.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 020-608 2299 of per e-mail: 14 januari 2013 

ron.groot@waternet.nl. ons kenmerk 

13.002624 

Met vriendelijke groet, 

R.G.D. Groot 

programmamanager 
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Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
en de gemeente Amsterdam 


