
Woensdag 10 april 2019 
Betreft: antwoord op uw email reactie 9 april jl. / ticket 34983 

Geachte mevrouw Eizema, 

Laat ik beginnen om te zeggen dat uw laatste zin zeer 
onjuist is. 
Ik kan juist wél van Actium verlangen dat zij maatregelen 
neemt tegen de veroorzaker UGS Norg NAM (is inmiddels 
bewezen) van de zware LFg overlast. 
Het betreft mij als huurder van deze Actiumwoning maar 
ook de huurders van andere omliggende Actium woningen. 

Aangezien ik doormiddel van mijn klacht deze overlast bij 
Actium direct en herhalend kenbaar heb gemaakt, 
ís Actium op de hoogte van het bestaan van deze overlast 
en ís Actium daarom ook verplicht om haar huurders én 
aankomende huurders/kopers te beschermen /kennis 
door te geven. 
Niets doen/zeggen terwijl u op de hoogte bent is het 
bewust verbergen van een gebrek! 

Daarnaast heeft uw opzichter bij de aanbieding van deze 
woning aangegeven dat ik geen overlast zou ondervinden 
van de UGS Norg. 
Helaas is dit door een verandering van zaken (verruiming 
winning vergunning) wel zo gebleken en juist daarom zou u 
als Actium wél aan de bel moeten trekken bij de Gemeente, 
Provincie, SodM en Economische Zaken. 

Uw eigendommen staan op het spel, wordt Actium nu 
misschien wakker als het om haar materie gaat? 
Als u niet reageert zou het zomaar kunnen zijn dat u in 
ieder geval nalatigheid wordt verweten, toch! 

Zo kunnen bijvoorbeeld de nieuwe eigenaars van het door 
Actium recentelijk verkochte pand aan de Lindelaan 30   
Actium in gebreke stellen  indien u  dit bij u bekend gebrek 
verzwegen hebt   de LFg dringt hier door in iedere woning 
én skelet.  



Bijgevoegd vindt u een brief (genaamd: prelude) die wij 
recentelijk aan de NAM hebben gezonden. 
Hieruit kunt u opmaken dat het bekend maken van deze 
LFg overlast ons aan het hart gaat, niet alleen voor het 
onze maar vele andere harten! 

Hoe staat het met het uwe Actium? 

Tip: Voormalig minister Kamp heeft nog aangegeven dat 
overlast van LFg de verantwoordelijkheid is van de 
Gemeente…… en zij doen ook niets…… ook niet aan het 
beschermen van Actium eigendommen. 

Graag hoor ik wat Actium in deze zaak wil doen, uw keuze 
om alsnog niets te doen kan ik u dan wél verwijten.   

Vriendelijke groet, 

Lianda van Velzen 

Lindelaan 18 
9342 PL  Een 

Bijlage: Brief Prelude 


