Onderwerp: Bespreking Bezwaarschrift sloopvergunning kelders BM Knappertlaan 25
Bijeenkomst: 1 april 2011 van 11.00 tot 12.30 uur
Locatie: Stadskantoor gemeente Schiedam
Aanwezig: Jan van Ewijk, Sander Belien, Annerike van de Water, Annemarie Sour
(Werkgroep ziekenhuisbuurt); Wouter Wurdemann (PL), Pieter Kal (plv PL), Dieder
Adriaansen (PL Sloop) namens gemeente Schiedam; Richard Vermeulen (dirc. sloopbedrijf
VSM), Jan de Vos en Peter Dijkhuizen (Geomet)

Afspraken:
1) Hoogte bouten
a) De algemene zakking wordt gemeten op een aantal vaste punten rondom de
werklocatie. Het betreft onderheide panden, zoals de Stolbergstaete. De 3 toegezegde
extra hoogtebouten komen op niet onderheide panden. Voor een optimale dekking zijn
echter 5 tot 6 extra hoogte bouten nodig. Wouter wijst panden aan. Aktie: Wouter
b) Bij zakking van 4 mm pompen en graven direct stoppen
2) Waterpeil
a) Basismeting alle peilbuizen wordt al gedaan
b) Per deelgebied (4) waterstand monitoren, want er sprake van verschillende niveaus
(Aktie Wouter)
c) Zakt het water verder na 6 uur dan stoppen met pompen
3) Sloopmethode
a) Kernpunt waterput. Vraag is of de positie van de vuilwaterput op de tekening van
Geomet en VSM klopt. Hierover bestaat onduidelijkheid. Beslissing inzake
sloopmethodiek waterput wordt in onderling overleg met de werkgroep later genomen
en is afhankelijk van de juistheid van de tekening. Aktie Jan van Ewijk
4) Infiltratie sloten
a) Oesterbaai zal met peilstok dagelijks monitoren
b) Damwanden hangen samen met vuilwaterput en schuift door naar het volgende
slooponderdeel
5) Puinopslag
a) Puinopslag 13 meter vanaf de ontgraving van betreffende onderdeel. De 20 meter van
Geomet was ‘out of the blind’, aldus Jan de Vos
b) Puin zou zijn afgevoerd, geen herbestemming gevonden; wordt nu hergebruikt op
voormalig ziekenhuisterrein.
Volstorten waterput
Het standpunt van de gemeente is dat de putten eruit moeten. Hierover kan niet worden
gediscussieerd.
De werkgroep trekt haar bezwaar in tegen de verleende vergunning Burgemeester
Knappertlaan 25 verleend d.d. 17 januari 2011 als bovenstaande punten zijn gerealiseerd
met in achtneming van punt 3 dat is afhankelijk van de juistheid van de tekening
Geomet/gemeente/sloopbedrijf. Of er is toch sprake van de ‘Ziekenwaterput’ zoals de
tekening van 7 maart 1963 aantoont met dossiernummer 090108.

