
Van: "Driel, ing. J. van (Jan)" <J.vanDriel@minez.nl>

Onderwerp: Klacht laagfrequent geluid & risicokaart

Datum: 12 december 2018 om 10:57:10 CET

Aan: "'lianvanvelzen@gmail.com'" <lianvanvelzen@gmail.com>, 
"'robberthuijskens@gmail.com'" <robberthuijskens@gmail.com>


Geachte familie Van Velzen en Huijskens,
 
Uw files zijn ontvangen. De meeste extensies kan ik goed openen. De klacht 
over opslag heb ik doorgegeven aan de directie Ondergrond.   
 
Gistermiddag heb ik uw case besproken bij de geluidsadviseur van de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in Zaandam. Volgens hem is de 100 
Hz bijna zeker afkomstig van een transformator (de platen in de trafo worden 
bij een netfrequentie van 50 Hz heen en weer bewogen en geven daarom de 
100 Hz geluid piek).
 
In de onderstaande link vindt u de risicokaart; als u in legenda het mapje 
Transport opent dan kunt u buisleiding aanklikken waardoor de leidingen 
zichtbaar worden (gelukkig lopen ze niet heel dicht bij uw huis langs).
 
Ik laat u zsm onze volgende stap weten.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan van Driel 
Senior Inspecteur Operaties
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https://flamingo.bij12.nl/risicokaart-viewer/app/Risicokaart-openbaar?
bookmark=9500948ff3b340c9a6a01012fa855c74
 
voorbeeldweergave:
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.


This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages. 


