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In deze nieuwsbrief meer informatie over de nieuwbouw 

aan de Prinses Christinalaan en de stand van zaken rondom 

het verzakken van de woningen in deze straat.

 

Nieuwbouw 

De eerste verkennende gesprekken met de gemeente

Uithoorn over de nieuwbouw zijn geweest. We verwachten dat 

er ‘gewone’ eengezinswoningen worden teruggebouwd die in 

de uitstraling goed aansluiten bij de rest van de buurt. Zodra 

er meer informatie is over deze nieuwe woningen, laten we u 

dat weten.

 

Verzakken

Prinses Christinalaan 12 t/m 66 (blok 1 t/m 4) 

Zoals we u al eerder hebben laten weten zijn de houten funde-

ringspalen onder de woningen aangetast door bacteriën.

 

 

Dit betekent dat de draagkracht van de palen langzaam maar 

zeker steeds minder wordt. Sinds 2015 controleren wij regel-

matig de zakking van de woningen. 

Tijdens het laatste onderzoek bleek dat de woningen aan de 

Prinses Christinalaan 12 t/m 66 niet verontrustend zakken.

 

Prinses Christinalaan 68 t/m 82A (blok 5) 

Het was al bekend dat dit rijtje woningen meer verzakt dan de 

overige woningen in de straat. Dit was in 2018 al aanleiding om 

ook een onderzoek in de woningen zelf te doen. 

Sinds die tijd houden we de woningen nauwlettend in de

gaten. De huidige peiling geeft aan dat de verzakkingen

sneller gaan dan we hadden verwacht.

 

 

Nieuws & informatie
Prinses Christinalaan 12 t/m 82A - Uithoorn



Binnenkort ontvangen de bewoners van deze woningen een 

persoonlijke uitnodiging voor een gesprek. Tijdens dit overleg 

bespreken we met hen de huidige situatie in en aan de woning.

 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief  een overzicht van de

verschillende woningblokken aan de Prinses Christinalaan. De 

woningblokken hebben we voor het gemak voorzien van een 

nummer.

 

Leden bewonerscommissie gezocht 

Uw bewonerscommissie is nog opzoek naar bewoners die hen 

willen helpen met de werkzaamheden. De enige voorwaarde 

hiervoor is een huurcontract voor onbepaalde tijd.

Interesse? Neem dan contact op met Paul Goossen via

bc.chrstinalaan.uithoorn@gmail.com.

 

Tuinen 

Wij willen de omgeving prettig leefbaar houden. Ook nu we 

weten dat de woningen gesloopt worden. Wij vragen u om uw 

huis en tuin in de tussentijd een beetje op orde te houden.

Zorg dat er geen afval rondom de woning slingert en dat de 

tuin, zeker in het voorjaar en in de zomer, regelmatig gesnoeid 

en gemaaid wordt.

 

Heeft u vragen of opmerkingen  hierover? Neem dan contact 

op met uw wijkbeheerder, Lonneke van Lammeren.

Zij is bereikbaar op (06) 10 39 61 81.

 

 

 

 

 

  Contact 

Heeft u nog vragen over deze nieuwsbrief?

Neem dan contact op met Marijn van der Weijden. 

T: (020) 6 801 801

E: info@eigenhaard.nl


