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Leiden, 9 december 2019

Geachte heer/mevrouw,
Refererend aan de bewonersbrief d.d. 3 december informeren wij u dat uw pand
is geselecteerd voor het plaatsen van meetbouten ten behoeve van de
hoogtemeting rondom de kolksluis.
Gedurende de werkzaamheden aan de Kolksluis wordt gemonitord of de
werkzaamheden invloed hebben op de omgeving. Om een goed inzicht te
krijgen over zettingsgedrag worden meetbouten geplaatst. Door deze met
tussenpozen te meten ten opzichte van een referentiepunt, controleren we of de
panden rondom de kolksluis zettingsgedrag vertonen.

Figuur 1: Overzicht te plaatsen meetpunten en peilbuizen ten behoeve van de nulmetingen.
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Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer
met duidelijke regels over belangenverstrengeling
en het aannemen van giften.
Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze
Algemene Voorwaarden.
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Wat betekent dit voor u?
Om de hoogtemeting te kunnen uitvoeren, wordt op de hoekpunten van uw
pand een meetbout geplaatst. Deze heeft een diameter van circa 8 mm en
wordt op een hoogte van 0 - 25 cm bij voorkeur in een voeg aangebracht.
Medewerking
Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen het
plaatsen van de meetbout. Indien u geen medewerking wenst te verlenen,
verzoeken wij u dit voor maandag 23 december 2019 per ondergenoemd
e-mailadres of telefonisch aan ons kenbaar te maken. Als u niet de eigenaar van
het pand bent, wilt u dan zo vriendelijk zijn om de eigenaar/beheerder over de
inhoud van deze brief in kennis te stellen?
Informatie
Voor vragen en/of opmerkingen over dit project kunt u contact met ons
opnemen. Wendy van der Zwart en Alexandra Braun zijn hiervoor uw
contactpersonen. Zij zijn telefonisch bereikbaar (071 3063315 of 071 3063724)
of per email via spaarndam@rijnland.net.

Met vriendelijke groet,
namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Wendy van der Zwart,
Projecten C
u

