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Geachte heer, mevrouw,
Binnenkort start de gemeente Wijdemeren met de werkzaamheden aan het park en de
omliggende straten in Overmeer-Noord. Voordat met het werk wordt gestart, is het van belang
om nulmetingen in de omliggende huizen en panden uit te voeren. Het uitvoeren van een
nulmeting aan een pand voorafgaand aan de herinrichtingswerkzaamheden stelt partijen in staat
eventuele schades die tijdens of na de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden
worden gemeld, op elk moment exact te beoordelen en te kwantificeren. De gemeente
Wijdemeren heeft Alphaplan bv uit Alphen aan den Rijn gevraagd om deze nulmeting uit te
voeren.
Planning
Vanaf dinsdag 19 april 2022 starten wij met de inspecties van de woningen rond het park
(fase 1). Hierna volgen de overige woningen en panden. De woningen worden aan de binnen- en
buitenzijde geïnspecteerd.
Tijdens deze inspecties maken wij foto’s van eventueel aanwezige (haar)scheurvormingen.
Persoonlijke bezittingen houden wij uiteraard zo veel mogelijk buiten de foto. De resultaten
worden per woning in een rapportage vastgelegd.
Wij verzoeken u vriendelijk uw medewerking te verlenen aan het onderzoek.
Hoe werkt de inspectie?
De inspecteur van Alphaplan bv belt bij u aan met de vraag of hij/zij uw woning aan de binnen- en
buitenzijde mag inspecteren. De inspecteur kan zich uiteraard legitimeren en heeft een
exemplaar van deze brief bij zich. Het bezoek duurt gemiddeld een uur. Uiteraard neemt de
inspecteur alle veiligheidsmaatregelen in acht. Wilt u meer weten over hoe de inspectie veilig
plaatsvindt? Bekijk dan het filmpje ‘veilig inspecteren’ op www.alphaplan.nl/portfolio/veiliginspecteren.
Niet thuis of vragen?
Als de inspecteur van Alphaplan bv u niet thuis aantreft, ontvangt u een kaartje in uw brievenbus
met daarop het verzoek contact op te nemen om een afspraak te maken voor de inspectie.
Als u nog verder vragen heeft, kunt u contact opnemen met Alphaplan via 0172-484 000.

- Op al onze aanbiedingen, handelingen en door ons gesloten overeenkomsten is DNR 2011 van toepassing.
- DNR 2011 is te raadplegen op onze website: DNR2011-herzien-juli-2013
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Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouwen tot slot graag op
uw medewerking bij de inspecties door Alphaplan bv.
Hoogachtend,
Alphaplan bv

Mevrouw A.J. van Tol-Meijvogel
hoofd inspecties en toezicht / senior projectleider
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