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Beste leden uit het 1e en 2e trappenhuis van gebouw Koning Karel XII, 

De lekkage is vóór het weekend door NN37 aan De Key Het Oosten gemeld. Die heb-
ben er een calamiteitenbureau (Ruitenheer) en een loodgieter (OARC) op gezet. Het is 
niet duidelijk AORC is langs geweest, maar Ruitenheer constateerde na verloop van 
tijd dat er niet tegen de lekkage op te pompen viel en vertrok. Ik was afwezig en de 
trappenhuisvertegenwoordigers Peter (NN43) en Peter (NN67) en Ella (NN67) hebben 
ook nog geprobeerd om van het water af te komen, maar na een tweede hoosbui was 
het erger dan voorheen. Ella is in het weekend achter de gemeente aan gaan bellen 
omdat het riool in de steeg niet goed werkte. Zondagavond is WaterNet langsgekomen 
om vanaf de Nieuwezijds het riool te ontstoppen. De kolkjes (putjes) mochten zij niet 
scheppen, dat valt onder het stadsdeel. Ik heb maandag het stadsdeel gebeld, en die 
zouden maandag of dinsdag iemand langs sturen. Tot nu toe heb ik geen indicatie dat 
ze zijn geweest. Ik heb ook het De Key Het Oosten gebeld, die hadden vóór dinsdag 
geen tijd. 

De Key Het Oosten concludeerde dat de afvoeren van de nieuw aangelegde balkons 
niet goed functioneren en er zo water in de spouwmuur kan zijn gelopen. Ze hebben 
Ruitenheer weer aan het schoonmaken gezet en laten vandaag (woensdag) AORC ko-
men om de afvoeren te herstellen, waarmee de oorzaak van de lekkage weggenomen 
zou moeten zijn. Ik zal vandaag ook het stadsdeel rappelleren de kolkjes te reinigen. 

Er zal nog diverse keren gedweild moeten worden en er zullen drogers moeten worden 
geplaatst. Om het drogen te versnellen kun je eventueel de sleutel van de berging ter 
beschikking stellen (ik werk woensdag en donderdag thuis) zodat ook daar het water 
kan worden weggehaald, maar je kunt het ook zelf doen. Het opruimen van je berging 
en het afhandelen van schade met je inboedelverzekering zul je zelf moeten doen en 
we raden aan daar niet te lang mee te wachten. 

Met vriendelijke groet, 

Leon Ham (NN61) 
Technisch beheer VvE Koning Karel XII 
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