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Schriftelijke vragen   
ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  

 

 

Fractie         :  Behoorlijk Bestuur Bergen nh 
 

Verzoek Aan de voorzitter van de raad 

Datum 14 mei 2018 

Onderwerp Onderzoek aanhechting betonnen balkons aan hoofdgebouw 
Altamiracomplex in Schoorl 

Toelichting Geacht College, 
 
Hierbij verzoek ik u op zeer korte termijn een onderzoek door 
bouw- en woningtoezicht te laten instellen naar de 
bouwconstructie van de aangebrachte betonnen balkons aan het 
nieuwbouwcomplex " Altamira " in Schoorl. 

Vragen 1. Zijn die balkons conform de bouwvergunning aangebracht 
en of achteraf bezien die constructie conform de 
bouwtekeningen wel als voldoende veilig mag worden 
beschouwd. En of in tijd bezien die balkons wel op het 
juiste moment zijn (conform draaiboek bouw )geïntegreerd 
met het hoofdgebouw (alleen nu optisch nog te 
aanschouwen door bouw- en woningtoezicht).  

  
2. Verschillende inwoners hebben ons hierover benaderd en 

hebben ernstige twijfels of deze balkons wel voldoende zijn 
geïntegreerd met de appartementen en vrezen 
instortingsgevaar. 
Tot het einde van de bouw hebben deze betonplaten 
(ongeveer 20 cm) los gestaan van het hoofdbouwwerk. 
Toen nog ondersteund door tijdelijke dragers. Deze 
tijdelijke dragers zijn uiteraard verwijderd waarna de 
balkons aan het hoofdgebouw zijn "geplakt" maar of dit 
voldoende borging betekent is niet zeker. Juist die optische 
aanheling in het laatste stadium van de bouw verhoogt 
deze twijfels.  
Wij stellen u deze vraag om zekerheid te krijgen t.a.v. 
instortingsgevaar. Temeer omdat die balkons (voor een 
deel) ook nog pal boven de trottoirs en aan de rand van de 
straat liggen. 

  
3. Zou uw wethouder ruimtelijke ordening in een 

eerstkomende officiële commissie- of raadsvergadering 
daar antwoord op willen geven of een persbericht daarover 
willen laten uitgaan om die ongerustheid weg te kunnen 
nemen.  

Naam en ondertekening 
 

Fractievoorzitter Behoorlijk Bestuur Bergen N.H. 
Koos Bruin 
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