Van: Floor.Groeneveldt@Oranjewoud.nl
Aan: rknoop@krimpenaandenijssel.nl,
CC:
BCC:
Verzonden: 22/10/2012
Onderwerp: FW: Vraag omwonende lichthinder
Bijlage(n):
TEXT.htm
280315_orann.pdf
Mime.822
Bericht:
Hallo Robert,
Zie bijgaand het antwoord van Oostendorp Nederland.
Je bent uitgegaan van de theoretische waarden,helaas is de praktijk bij
de meting anders uitgevallen (zie bijlage).
De Cd-waarde zit op een aantal plaatsen boven de norm.
De klacht is dus terecht.
Om het op te lossen moeten er kappen op geplaatst worden of de armaturen
moeten meer naar beneden gezet worden.
Ik vertrouw erop je voldoende te informeren.
Mocht je het willen laten aanpassen,horen we het graag.
Met vriendelijke groet,
Floor Groeneveldt
projectmanager Sport
Oranjewoud Realisatie B. V.
T: (010) 2351713
F: (010) 2351884
M: (06) 20134510
E:
floor.groeneveldt@oranjewoud.nl<mailto:floor.groeneveldt@oranjewoud.nl>
Rivium Westlaan 72
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Postbus 8590
3009 AN ROTTERDAM
www.oranjewoud.nl<http://www.oranjewoud.nl/>
________________________________
Van: Oostendorp Nederland BV / A.J. Veldhuizen
[mailto:a.j.veldhuizen@oostendorpbv.nl]
Verzonden: maandag 22 oktober 2012 10:24
Aan: Groeneveldt Floor, F.J.
Onderwerp: Re: Vraag omwonende lichthinder
Beste Floor,

Die bewoner heeft gelijk. In theorie voldeed de verlichting, maar helaas
bleek de praktijk anders. Vorig jaar hebben we de lichthindermeting
uitgevoerd en in de bijlage vind je de resultaten.
Op de gevel is 6,7 lux gemeten wat voldoet, maar de 3 armaturen die
richting de woningen schijnen geven overschrijdingen op de
lichthindernorm.
Dit is op te lossen met een andere instelling c.a. het aanbrengen van 3
afschermkappen (€ 210 per stuk excl. montage).
Met vriendelijke groet,
Oostendorp Nederland b.v.
----- Original Message ----From: Groeneveldt Floor, F.J.<mailto:Floor.Groeneveldt@Oranjewoud.nl>
To: 'Oostendorp Nederland BV / A.J.
Veldhuizen'<mailto:a.j.veldhuizen@oostendorpbv.nl>
Cc: 'Robert Knoop'<mailto:robertknoop@krimpenaandenijssel.nl>
Sent: Monday, October 22, 2012 9:20 AM
Subject: FW: Vraag omwonende lichthinder
Hallo Arjan,
Kan je antwoord geven op bijgaande vragen van de gemeente Krimpen aan den
IJssel inzake de veldverlichting bij DCV?
Je mag Robert Knoop rechtstreeks antwoorden met een cc naar mij.
Met vriendelijke groet,
Floor Groeneveldt
projectmanager Sport
Oranjewoud Realisatie B. V.
T: (010) 2351713
F: (010) 2351884
M: (06) 20134510
E:
floor.groeneveldt@oranjewoud.nl<mailto:floor.groeneveldt@oranjewoud.nl>
Rivium Westlaan 72
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Postbus 8590
3009 AN ROTTERDAM
www.oranjewoud.nl<http://www.oranjewoud.nl>
________________________________
Van: Robert Knoop [mailto:robertknoop@krimpenaandenijssel.nl]
Verzonden: maandag 22 oktober 2012 9:11
Aan: Groeneveldt Floor, F.J.
Onderwerp: Vraag omwonende lichthinder
Goedemorgen Floor,

Ik heb jouw hulp (of die van Oostendorp, maar ik heb email niet meer)
nodig. Via de gemeentelijke website hebben we een 'klacht' ontvangen van
een bewoner aan de Verbindingsweg 23, zie bijlage.
Ik heb het lichthinderrapport er bij gepakt, maar wil geen fouten maken
in dit dossier.
Als ik kijk naar de Lux (p. 5 rapport) blijft het met 0.50 binnen
stedelijke norm (E3) van 10 Lux
Als ik kijk naar de Cd (p. 6 rapport) blijft het met 3880 / 2721 / 2454
binnen de stedelijke norm (E3) van 10.000 Cd
Volgens mij voldoen de lichtmasten aan de gestelde eisen. De man spreekt
echter in zijn mail over een aantal lichtmasten? In tegenstelling tot de
bewoners aan de Lekdijk, zie ik dat bij de Verbindings een soort brede
scope is gebruikt (geen specifieke huisnummering in het rapport). Vandaar
dat ik vraag of jij (of oostendorp) mijn conclusie kan verifiëren?
Met vriendelijke groet,
Robert Knoop
Afdeling Samenleving
Gemeente Krimpen aan den IJssel
tel: 0180 - 540 354
Bereikbaar ma t/m do
************************************************************************
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de
geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet
toegestaan. De gemeente Krimpen aan den IJssel staat niet in voor de
juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een e-mail bericht
en eventuele bijlagen, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
Vertrouwelijkheid kan niet worden gewaarborgd. Dat heeft als gevolg dat:
1. Het gemeentebestuur geen bestuursrechtelijke besluiten bekend maakt
door middel van e-mail;
2. De gemeente geen privaatrechtelijke of andere verplichtingen aangaat
door middel van e-mail.
Het informele en open karakter van e-mail berichtenverkeer brengt verder
met zich mee dat:
1. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers geen rechten zijn te
ontlenen;
2. Een e-mail bericht - ondanks virusscanning - zogenoemde
computervirussen kan bevatten.
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********
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