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BETREFT  VERSIE 
Informatie over de lekkage in de kelders van trappenhuizen 1 en 2 2.0 
 

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

Zoals jullie ongetwijfeld hebben gezien is de lekkage nog steeds niet verholpen, want 
dit weekend is er weer water binnengelopen.  Tot ongenoegen van het bestuur is er 
nog niets aan de afvoeren gedaan.  De Key Het Oosten laat eerst AORC een offerte 
uitbrengen voor heraanleg van de in 2004 onder hun regie heraangelegde afvoeren en 
intussen gebeurt er niets.  Ook bellen met het stadsdeel heeft nog niets opgeleverd. 
De kolkjes (putjes) zijn nog steeds niet geschept, dus het water kan niet weg. 

Weinig positief nieuws dus.  Ik heb vandaag Waternet (de samenvoeging van Water-
leidingbedrijf Amsterdam en Dienst Waterbeheer en Riolering) weer gebeld, maar die 
gaven me weinig hoop dat er dit weekend nog iets aan zou gebeuren.  Ze blijven ove-
rigens volhouden dat de kolkjes onder het stadsdeel vallen, terwijl het stadsdeel be-
weert dat ze met Waternet een contract hebben.  Ik ga maandag het stadsdeel weer 
bellen en ook De Key Het Oosten.  Verder ga ik grofvuil aanmelden voor aanstaande 
dinsdag.  Voel je vrij je berging stevig op te ruimen. 

Deze brief wordt op de aankondigingborden opgehangen, op de www.koningkarel12.nl 
website geplaatst en via e-mail verstuurd.  Er is per trappenhuis een distributielijst 
aangemaakt; in dit geval is de brief dus gestuurd naar trappenhuis1@koningkarel12.nl 
en trappenhuis2@koningkarel12.nl.  We zouden jullie graag effectief informeren over 
zaken die de VvE aangaan, dus stuur even een berichtje naar info@koningkarel12.nl 
als je geen e-mail hebt ontvangen zodat we je aan de lijst toe kunnen voegen.   

Met vriendelijke groet, 

Leon Ham (NN61) 
Technisch beheer VvE Koning Karel XII 
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