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Onderwerp Bouwkundige vooropnames woningen en bedrijfspanden Lijnderdijk  

Beste mevrouw/mijnheer, 
 
Aannemer KWS is bezig met werkzaamheden aan de Lijnderdijk. De aannemer doet er natuurlijk 
alles aan om schade aan uw woning of bedrijfspand te voorkomen. Maar, het uitvoeren van 
werkzaamheden is nooit helemaal zonder risico. Daarom laat de gemeente bouwkundige 
vooropnames uitvoeren. In deze brief leest u hier meer over. 
 
Bouwkundige vooropname vooraf uitvoeren om discussie achteraf te voorkomen 
Het laten uitvoeren van bouwkundige vooropnames is niet standaard. Per (deel)project 
bekijkt de gemeente of vooropnames nodig zijn. Dit hangt af van de soort werkzaamheden die 
worden uitgevoerd. Meestal worden er alleen vooropnames uitgevoerd als woningen of 
bedrijfspanden niet onderheid zijn. 
 
Bewoners, de gemeente, de aannemer en de verzekeraar, willen allemaal dat een eventuele 
schade goed en snel afgewikkeld wordt. Als er een goede en complete vooropname is, is 
iedereen hierbij gebaat. De vooropnames zijn dus bedoeld om discussies achteraf te 
voorkomen. 
 
E.S.B. Expertise voert de bouwkundige vooropnames uit 
De gemeente heeft E.S.B. Expertise gevraagd om, voor de start van de werkzaamheden van fase 
2 en 3, een bouwkundige vooropname uit te voeren aan uw woning of bedrijfspand. Zij doen dit 
aan de buitenkant en de binnenkant van uw woning of bedrijfspand. Wij vragen u daarom om 
de medewerker van E.S.B. toegang te geven tot uw terrein en uw woning of bedrijfspand. De 
medewerker houdt zich natuurlijk aan de coronamaatregelen van de overheid.  
 
U krijgt een brief van E.S.B. waarin alles wordt uitgelegd. Hierin staat ook informatie over de 
planning van de vooropnames en hoe u een afspraak kunt maken. 
 



 

 Ons kenmerk: 3614841  

Informatie over de werkzaamheden aan de Lijnderdijk staat op de website 
Alle informatie staat op www.haarlemmermeer.nl/verkeer onder “werkzaamheden Lijnderdijk, 
tussen de IJweg en de Hoofdweg westzijde”. Als er veranderingen zijn in bijvoorbeeld de 
planning, wordt de website aangepast. 
 
Neem contact met ons op als u vragen heeft  
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met  Martijn Buitenhuis via telefoonnummer 0900 
1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag “Lijnderdijk” in het 
onderwerp zetten. 
 
Met vriendelijke groet,  
Gemeente Haarlemmermeer,   
namens deze,   
de gebiedsmanager Haarlemmermeer Noord 

 
Jarno Kamphuis 
 
 
 
 
  


