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Evaluatie Projecten Groot Onderhoud periode 2013 – 2015

Hierbij  verzoeken  wij  aan  het  nieuwe  bestuur  om  samen  met  ons  de  uitgevoerde  groot

onderhoudsprojecten in de periode 2013 – 2015 grondig te analyseren, ter voorbereiding van de

goedkeuring van de jaarrekeningen van die jaren. De onderste steen moet boven komen. 

Onderstaand geven wij enige aandachtspunten.

1. Wat meteen zal opvallen is het totaal ontbreken van communicatie met de leden. Die hebben

daar ex artikel 41 lid 5 RvS recht op. Verzoeken om inzage te krijgen in de projectendossiers

zijn tot op heden niet gehonoreerd. Het gaat om bestek en planning van het uitgevoerde

werk,  de  constructeursrapporten,  de  beraadslagingen  van  bestuur  en  de  technische

commissie, de aanvragen en de beoordelingen van de offertes, de gunning, het contract met

de  uitverkoren  aannemer,  de  financiële  voortgangsrapportage,  de  verslagen  van  de

bouwvergaderingen, enzovoorts. Kort samengevat: verzoeken van leden om zowel vooraf,

tijdens en achteraf geïnformeerd te worden zijn tot op heden consequent genegeerd.

2. Op basis van een niet bestaand MJOP heeft  begin 2013 het  toenmalige bestuur de ALV

gevraagd  om akkoord  te  gaan  met  een  pakket  projecten  dat  achtereenvolgens diende te

worden uitgevoerd: 

– Project Buitengarages (herstel trimwerk),

– Project Westgevel (lekkende ramen),

– en Project Zuidgevel (gevelreiniging). 

Verontruste  leden  hebben  de  rechter  gevraagd  om  het  ALV-besluit  te  vernietigen.  Dat

verzoek werd afgewezen om de formele reden dat er nipt een voldoende meerderheid van

stemmen bleek te zijn om een dergelijk besluit uit te laten voeren. 

3. Het Project Buitengarages werd in het najaar van 2013 gestart en werd prima uitgevoerd,

behalve dan dat platte dak. Ondanks afspraken in het gevoerde overleg tussen de partijen die

bij de rechter stonden werd tóch het niet lekkende platte dak van een extra (losliggende)

beschermende laag  voorzien  en  het  grind  gewassen  teruggelegd,  een  volstrekt  onnodige

actie van technisch bestuurder Van der Pol die daardoor zijn bestuurszetel kwijt raakte.

4. Het Project Westgevel verliep volgens plan. Er werd door aannemer Ton van Vliet Bouw

echter als meerwerk een nota ingeleverd van circa € 20.000 voor reparatie “betonrot”. Daar

was geen sprake van. Is die nota betaald? Zo ja, waarom en wanneer? Heeft deze nota een

rol gespeeld bij de aanbesteding van het volgende project aan de zuidgevel? Wij verwijzen

naar de bijgevoegde brief van de “Algemeen manager” Michel van Dijkman aan Ton van

Vliet Bouw d.d. 14-3-2013 waarin hij het beeld schetst dat de aanpak van de westgevel “een

proef is om de problemen voor de volgende gevels tot een minimum te beperken”. In die

brief wordt de loper uitgelegd voor de geadresseerde aannemer. De ALV had het nakijken bij

het daarop gevolgde traject van offerte, gunning en contractering.
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5. Voor het Project Zuidgevel zijn 3 offertes uitgebracht op basis van een ontwerp bestek dat is

opgesteld door de weggestuurde ex-technisch bestuurder Van der Pol die door de nieuwe

technisch bestuurder Wassenberg werd ingehuurd. De offertes zijn alleen bekend gemaakt in

de technische commissie. Bij de beoordeling ontstond ruzie tussen de technische commissie

en Wassenberg, hetgeen geleid heeft tot het uittreden uit deze commissie van hun voorzitter.

Zijn schriftelijke toelichting d.d. 15-9-2014 liegt er niet om en is bijgevoegd.

6. Waarom is geen  openheid  betracht  richting ALV t.a.v.  de aanbesteding en gunning?  De

technisch  commissie  is  geen  de  ALV vervangend  beslisorgaan.  Deze  commissie  is  een

commissie van bijstand van het bestuur. De ALV beslist over de gunning! Het contract met

Ton van Vliet Bouw en het dáárbij behorende bestek is ondanks de vele verzoeken tot op

heden bij de leden onbekend gebleven. Door het vorige bestuur werd gesteld: “Daar hebben

jullie  niets mee te  maken.” De doorlooptijd  van het  project  zou 3 maanden zijn:  “Voor

Kerstmis (2014) zijn we klaar”. 

7. Nadat het steigerwerk over de volle breedte van de zuidgevel was opgericht ontstond een

voor de verontruste leden onverwachte situatie. Er werd door Van Vliet Bouw een zoektocht

naar betonrot gestart. Bewoners hadden geïnformeerd kunnen worden wat hun te wachten

stond, nu was het gissen. De ALV werd vervolgens summier op de hoogte gesteld over de

aangetroffen “betonrot” en moest akkoord gaan met een ophoging van het  aanvankelijke

budget van € 175.00 naar € 335.000 ex btw. De enige argumenten waren: “De situatie is

ernstig. Er is groot gevaar voor letselschade wegens geconstateerde betonrot. Reparatie is

hoog nodig en wel onmiddellijk. De steigers staan al klaar.” Tsja, hoe krijg je een onwillig

paard over de hindernis?

8. De  zogenaamde  “door  TNO  goedgekeurde  hamermethode”  ontaarde  in  oorverdovend

drilboren. Op de steigers stonden betonwerkers met gehoorschadebeschermende middelen,

maar  er  werd  geen  rekening  gehouden  met  de  geluidsoverlast  ondervonden  door  de

bejaarden áchter de muren. Die moesten “gewoon sportief meewerken”. Geen evacuatieplan

werd opgesteld. De Stichting deed een handhavingsverzoek aan de gemeente Amstelveen

wegens onder andere geluidsoverlast. De correspondentie is bijgevoegd.

9. In  ons archief zit een rapport  uit  2002 van ingenieursbureau Koning & Bienfait.  Daarin

wordt  niet  gesproken  over  betonrot,  maar  wordt  enige  betonschade  aangeduid,  die

vervolgens werd aangepakt. In 2003 heeft een half jaar lang de steiger voor de zuidgevel

gestaan. Er werd door Wassenberg/Van Vliet beweerd dat er toen ondeugdelijk werk zou zijn

geleverd.  Wordt  dat  gestaafd  door  minstens  twee onafhankelijke constructeursrapporten?

Nee, de ALV moest het doen met de eigen inzichten van bouwheer Wassenberg en Ton van

Vliet  Bouw.  Dat  heeft  met  name  door  de  betrachte  geheimzinnigheid  het  wantrouwen

versterkt. Berichten van haastje-repje alsnog ingeschakelde ingenieursbureaus kwamen niet

tijdig.  De  zuidkant  van  het  flatgebouw  zag  er  toen  al  uit  als  een  gehavende  gevel  in

oorlogsgebied. 
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10. Na het vernielen van de gevelbanden, inclusief de randen van de balkons, werd de reparatie

van de door de aannemer aangebrachte schade ter hand genomen. Dat heeft geduurd tot na

de zomer 2015. Er werd niet echt hard gewerkt op de steigers. Er waren geruchten over

ruzies tussen Ton Van Vliet Bouw en haar onderaannemers,  maar ook met de VvE over

betalingen. Dat duurt  tot op heden voort. Nog steeds weten de leden niet of het  Project

Zuidgevel definitief is opgeleverd en of alles ook financieel aan kant is. 

11. Het  Project  Zuidgevel  is  in  tijd  en  kosten  uit  de  hand  gelopen  door  slecht

projectmanagement.  De  doelstelling  van  het  project  om  “de  gevel  te  reinigen”  was  al

bedenkelijk,  maar  om er  een gehele  renovatie  van te  maken?  De gevel  op de bovenste

niveaus  opnieuw  voegen  was  oké,  maar  álle  voegen  van  de  gehele  gevel  uitfrezen  en

opnieuw voegen?  Dat  was  iets  anders  dan  aanvankelijk  werd  voorgespiegeld.  En  al  die

balkonnetjes waar niets aan de hand was, geen scheurtje te bekennen, waarom moesten die

tot voorbij de bewapening vernield worden en uiteraard daarna weer worden gerepareerd?

Twee keer vangen door de aannemer. 

12. Bij het Project Zuidgevel heeft Ton van Vliet Bouw onaanvaardbaar misbruik gemaakt van

de onkunde van het bestuur van de VvE. Het is te simpel om alleen de technisch bestuurder

Wassenberg de schuld in de schoenen te schuiven. Gebrek aan professionaliteit alom. De

penningmeester  mag  “zeer  onvoorzichtig  financieel  beleid”  verweten  worden.  Komen

aannemer  en  het  toenmalige  bestuur  hiermee  weg?  Zoals  in  het  begin  van  het  Project

Zuidgevel vanuit de technische commissie al werd geopperd: “Doe de zuidgevel gefaseerd.

Ieder jaar een beperkt aantal traveeën, niet de gehele gevel onmiddellijk direct helemaal. Te

risicovol  voor  de  kassituatie.  De  VvE  heeft  nog  andere  problemen,  bijvoorbeeld  het

terugbetalen van de entreegelden.” 

13. Ten overvloede behandelen we kort die merkwaardige glashandel die tijdens het Project

Zuidgevel  werd  ondernomen.  Het  aantal  vervangen  ramen  varieert  in  het  circuit  van

geruchten, maar een groot aantal nieuwe kozijnen met dubbelglas zijn geplaatst. Ook bij de

bestuursleden. Bij aanvang was bekend dat er in de zuidwesthoek slechts vijf appartementen

last hadden van gevellekkage. Er zijn er echter veel meer nieuwe ramen geplaatst. Conform

het “Protocol van verbouwingen en onderhoud van de VvE Wimbledon”, dient upgrading

van  de kozijnen naar  geanodiseerd  aluminium en  de ruit  van enkel  naar  dubbel  glas  te

geschieden op eigen kosten van de onderhavige eigenaar. Hoe is dit afgehandeld? Hebben de

eigenaren voor deze verbeteringen/verfraaiingen een factuur gekregen? Hoe is de calculatie

van  dit  werk  uitgevoerd?  Is  op  de  facturen  ook  rekening  gehouden  met  een  redelijke

vergoeding voor het  opgerichte  steigerwerk en de  kosten van het  ingezette  materieel  en

mankracht? Of is dat allemaal in het groter geheel weggemoffeld? Jarenlang zijn de andere

eigenaren verplicht geweest dat wél volledig op eigen kosten te doen.
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14. In april 2015 verschenen de rapporten van Nebest Adviesgroep en Duytsbouw Constructies.

De beide bureaus beperkten terecht hun advies tot de gevels aan de oost, noord en westzijde.

De  zuidgevel  was  immers  in  volle  reparatie.  Nebest  doet  verslag  van  de  door  haar

uitgevoerde metingen en gebruikt in haar rapportage geen enkele keer het woord “betonrot”.

Nebest  stelt  dat  de  aangetroffen  problemen  afzonderlijk  kunnen  worden  opgelost,  maar

twijfelt aan de haalbaarheid van deelrenovaties. Nebest werkt dat niet nader uit. Dat doet het

bureau Duytsbouw Constructies wel, twijfelt niet aan de haalbaarheid van een gefaseerde

aanpak en maakt een bruikbaar advies voor een herstelplan in het  kader van een nieuw

MJOP.  

15. De rapporten van Nebest en Duyts zijn door het inmiddels ontslagen bestuur stil gehouden.

Het is aan onze waakzaamheid te danken dat die rapporten door de gemeente Amstelveen

aan ons zijn overhandigd. Wij hebben die rapporten onmiddellijk op het internet gezet en

een begeleidende brief d.d. 16-8-2015 bij iedere eigenaar laten bezorgen (bijgevoegd). Ons

is naderhand gebleken dat de ambtenaren van de desbetreffende afdelingen bezoek hadden

gehad van Wassenberg én de technische commissie met het verzoek dat de gemeente aan de

VvE Wimbledon een aanwijzing zou gaan geven om onmiddellijk direct met de sloop en

herbouw van oost-, noord-, en westgevel te beginnen. De gemeente heeft zich niet voor dat

karretje  laten  spannen,  gezien  haar  brief  d.d.  25-11-2015  die  op  ons  verzoek  bij  alle

bewoners van het flatgebouw Wimbledon in de brievenbus werd gestopt één dag vóór het

nieuwe bestuurlijke team door de ALV op het schild werd gehesen. 

16. Slecht één alinea in bovengenoemde brief van de gemeente Amstelveen is interessant: de

4de alinea: “Wij adviseren u om samen een gefaseerde aanpak van de problematiek vast te

stellen en deze ter kennisgeving met ons te delen”.  Een diplomatieke uitnodiging om nu

eindelijk  eens een doortimmerd MJOP te maken met een daarbij  behorende fatsoenlijke

besluitvorming. De rest van de gemeentelijke oekaze slaat niet op ons flatgebouw, dat is de

tekst van een algemene brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken d.d.. 23-4-2015 via

de gemeenten aan alle flatgebouwen in Nederland met galerijvloeren. In een eerdere  ALV

probeerde Wassenberg met  deze algemene brief  de verzamelde leden al  bang te  maken.

Helaas voor hem hebben we geen aan de gevel geplakte galerijvloeren. Bij ons rust de vloer

van de galerijen op de doorlopende betonnen stortvloer. 

17. De geschiedenis van de pogingen om de noordgevel geheel te herbouwen is triest. Voer voor

psychologen.  De  binnenplaat  van  de  noordgevel  is  ongeveer  10  jaar  geleden  met  een

gietijzeren constructie verstevigd. Dat werk werd uitgevoerd door Stork, onder toezicht van

Duytsbouw  Constructies,  die  jaarlijks  een  meting  is  blijven  verrichten.  De  aan  de

binnenplaat  hangende  buitenplaat  is  inderdaad  slordig  in  elkaar  gemetseld  en  zou

ondertussen hier en daar op de hogere niveaus wat extra ankertjes kunnen gebruiken.
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18. De voorhanden rapporten van Nebest en Duyts geven aan dat ook enige reparaties nodig zijn

aan de liftkoker en aan de oostgevel. Ook de buitenplaat van de liftkoker is eenvoudig te

zekeren met wat extra ankertjes. De bepleistering van de gevelbanden van de oostgevel is

hier  en  daar  afgebrokkeld.  Een  gevolg  van  niet  verven  gedurende  vele  jaren.  De

ogenschijnlijk loszittende stukken zijn in het voorjaar 2015 alvast met veel geweld door Van

Vleit  Bouw verwijderd.  Dus  er  zou  vanwege  esthetisch  overwegingen  weer  bepleisterd

kunnen worden.

19. Waarom rondom de liftkoker en langs de oostgevel hekken zijn geplaatst, is onduidelijk. Wij

beoordelen dat als ordinaire bangmakerij om de ALV onder druk te zetten een budget vrij te

maken. Het gerucht dat “het moet van de gemeente” is onjuist. De hekken zijn op verzoek

van Wassenberg door Van Vliet Bouw geplaatst. 

20. Onze bevindingen tijdens de informatievergaring bij de gemeente Amstelveen is interessant

genoeg om in de evaluatie mee te nemen. Vanaf het begin af aan zijn de galerijen aan de

noordkant dicht geweest. Ze zijn dus nooit onderhevig geweest aan weersinvloeden. Dat

blijkt  uit  de  tekeningen  van  de  bouwaanvraag  uit  1972  die  we  opdiepten  uit  het

gemeentelijke  archief.  Die  ontdekking  deed  ook  bij  de  ambtenaren  de  wenkbrauwen

fronzen.  Hoe  zit  het  dan  met  de  destijds  uitgevoerde  controles  door  bouw-  en

woningtoezicht inzake de brandveiligheid? Daar kwam geen antwoord op. Dat muisje zal

wat ons betreft nog een staartje krijgen. De zinvolheid c.q. zinloosheid van het er op na

houden  van  dag-  en  nachtwachten  vanwege  de  brandveiligheid  zal  door  ons  volop  ter

discussie  worden  gesteld.  De  kans  doet  zich  voor  dat  de  gemeente  Amstelveen  zal

meewerken aan het opstellen van een nieuw en vooral goedkoper brandveiligheidsprotocol. 

21. Van het nieuwe bestuur is vernomen dat zij verwikkeld is in een juridische procedure met

Van  Vliet  Bouw.  Er  zou  zelfs  beslag  gelegd  zijn  op  de  bankrekening  van  de  VvE

Wimbledon. Waar het  precies over gaat  is  onbekend. Wel is  toegezegd dat  de eigenaren

dagvaarding en de memorie van antwoord ter inzage krijgen. We wachten daar nog op.

22. Bovenstaande aandachtspunten geven een eerste overzicht van al die zaken die dringend

vragen om nader uitgezocht te worden. Wij ontberen nog heel veel inzicht, met name in de

financiële  verantwoording  van  de  ondernomen projecten  groot  onderhoud in  de  periode

2013  –  2015.  Hoe  is  het  thans  gesteld  met  de financiële  hoedanigheid  van  de  VvE

Wimbledon?  Waar  zijn  onze  spaarcentjes  gebleven?  Wij  hopen  oprecht  met  het  nieuwe

bestuurlijke team samen te kunnen werken om een grondige evaluatie te doen. En wat het

vorige bestuur betreft: 

“De zwaarste verdenking heeft nog geen woorden gekregen, maar zweeft voor de dingen uit,

wachtend op het juiste moment om werkzaam te worden”.

Fried Viëster

Leo Lampe     4-6-2016
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Bij deze versie van de rapportage zijn de onderstaande documenten gevoegd.

Ad 4 De brief van Michel van Dijkman d.d. 14-3-2013

Ad 5 De brief van de voorzitter technische commissie d.d. 15-9-2014

Ad 8 Het handhavingsverzoek van de stichting aan de gemeente Amstelveen d.d. 17-2-2015 en de 

daarop gevolgde afwijzing d.d. 17-9-2015

Ad 15 De brief van de Stichting aan de leden d.d. 16-8-2015

Ad 16 De brief van de gemeente Amstelveen d.d. 25-11-2015

De rapporten van De Koning & Bienfait, Nebest Adviesgroep en Duytsbouw Constructies worden

bekend verondersteld. 
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