-------- Forwarded Message -------Subject:RE: kamer 5
Date:Sun, 1 Dec 2019 15:32:48 +0100
From:----@gmail.com
To:info@optimalisatie.nl
Dag JanJaap,
dank voor je bericht. Ik zou hierop kunnen reageren, maar doe dat even niet. Staan blijft,
dat ik je persoonlijk wil spreken. Als je gezondheid schade heeft opgelopen, wil ik het
weten. Je begrijpt misschien, dat mensen in de bouw constant in dergelijke vervuilde
lucht lopen. Bij sloopwerkzaamheden dragen ze mondkapjes, maar bij
stukwerkzaamheden doen ze dat niet. Dat schijnt nooit een probleem voor de
gezondheid te zijn.
Met vriendelijke groet, ---Van: info@optimalisatie.nl <info@optimalisatie.nl> .
Verzonden: zondag 1 december 2019 14:23
Aan: ----@gmail.com
Onderwerp: Re: kamer 5

Beste ----,
Bedankt voor uw reactie.
De reden dat ik niet rustig heb gewacht heb ik al medegedeeld. Verblijf in kamer
5 was levensgevaarlijk geworden door de luchtvervuiling. De duidelijke afspraak
was gemaakt dat u de tijdelijke ruimte stofdicht zou afsluiten. U hing slechts een
plastic zeil op met onder en boven een opening.
Ik moest de kamer direct verlaten om mijn gezondheid te beschermen.
M.i. heeft u te weinig aandacht voor het welzijn van anderen. De vloeren zijn al
een half jaar zwaar vervuild met diverse giftige stoﬀen. De openingen naar de
kelder liggen al vele maanden bloot. Als een kind vanaf de voordeur naar de trap
rent en valt kan een ernstig ongeluk gebeuren. Ook bij de keuken is er geen
blokkade voor de 1,5 meter afstand naar een diep gat. Als een kind daar in valt
dan zou het kunnen overlijden.
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Bij het gat bij de trap liggen al dagen lang kabels half opgehangen met
struikelgevaar. Eigenlijk is het onzinnig. Het is levensgevaarlijk.
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De luchtvervuiling van de verbouwing kan bij bewoners behoorlijke schade
geven. Het gaat om muzikanten voor wie hun longen van belang zou kunnen zijn.
Als er toevallig iemand woont die ooit een top artiest wordt dan zou het jammer
zijn dat door uw verbouwing zijn of haar prestaties en kansen zijn verminderd.
Ik heb nog twee weken na het stof-incident last van mijn longen. Mijn werk en
sport prestaties zijn ernstig beschadigd. Het is eigenlijk afschuwelijk wat er is
gebeurd en vanuit u is er nagenoeg geen aandacht geweest voor mijn welzijn.
Ik heb u gemeld dat ik mij dagen ziek heb gevoeld.
M.b.t. de schade. Mijn complete inboedel is eigenlijk vernield. Ik zal niet meer
goed kunnen slapen op het bed dat is vervuild met giftige metalen.
Ik vind het zeer vreemd dat u vanuit uzelf geen aandacht heeft gehad voor mijn
welzijn en dat u aangeeft op de planten na de schade niet te willen vergoeden.
De lucht in de gangen waren dagen lang gevuld met stof van gipsplaten en
andere werkzaamheden. Mensen met astma zouden daarvan ernstige schade of
hinder kunnen ondervinden. Het lijkt er op dat u daar niet over heeft nagedacht.
Jan Jaap

3 of 3

