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Stormschade Vinkeveen
Afgelopen nacht heeft een storm zeer veel schade veroorzaakt in onze gemeente. Ook op de
Vinkeveense Plassen. Brandweer en gemeente zijn vannacht al druk bezig geweest met de
gevolgen van de storm. Alle doorgaande wegen zijn toegankelijk, een enkel fietspad nog niet.
Momenteel zijn de brandweer en gemeente nog druk bezig met het opruimen van de
stormschade. Gezien de hoeveelheid is dit een grote klus. Wij advieren om alert te zijn op
onveilige situaties. Inventariseer de schade op uw eigen terrein. Voor vragen over de
verzekering van eventuele schade kunt u het beste contact opnemen met uw eigen verzekeraar.
Voor de meest actuele informatie over de storm kijk op www.derondevenen.nl/stormschade.

Met deze nieuwsbrief vertellen we u wat u kunt doen
En waar wij u bij kunnen helpen.

Let op drijvende spullen in het water!
Na de storm zijn er zeer veel objecten in het water terechtgekomen. Een groot deel hiervan drijft
al dan niet zichtbaar net onder de oppervlakte. Dit geldt met name voor producten die
gedeeltelijk van kunststof zijn. Veel mensen halen dit al uit het water als ze dit zien.
Het Recreatieschap is de schade aan het inventariseren. Ze maken alle vaargangen vrij en
zorgen dat de zandeilanden weer veilig zijn.

U kunt uw bouwwerk wind- en waterdicht maken met bouwzeil
Sommige eigenaren zijn al op onderzoek uit geweest om schade te checken en waar nodig
maatregelen te nemen. Maak uw bouwwerk wind- en waterdicht met bouwzeil. Dit is
toegestaan.

Wat te doen met stormschadeafval?
In de loop van volgende week plaatsen wij een container voor uw stormschadeafval. Deze
container komt te staan op zandeiland 4.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

