September, 2014

KADASTER / KLIC = KABELS – LEIDINGEN – INFORMATIE CENTRUM VIA HET KADASTER
Beste Floralia deelnemers.
Sinds dit jaar hebben we binnen het Floraliabestuur besproken om alle Floraliagroepen te
informeren, over de ligging van kabels en leidingen in de grond en de voorsloot aan de
Dorpsstraat en de Schulpweg. Deze informatie kan bij het Bestuur, per perceel aan de
Dorpsstraat en de Schulpweg, worden opgevraagd.
In het verleden is het gebeurd dat er, tijdens het in de grond slaan van een paal, een leiding
is geraakt. Dit met alle gevolgen van dien. Hierdoor hebben bewoners een dag zonder
stroom gezeten en kon het mozaïek niet worden verlicht.
Wanneer een gas- of waterleiding wordt geraakt , is het heel goed mogelijk dat deze met
zand en/of grond wordt vervuild. Hierbij kunnen we denken aan de situatie die onlangs in
Arnhem is geweest. De bewoners hebben het ca. 5 dagen zonder water moeten doen i.v.m.
het doorspoelen van de leidingen.

Wat zijn de regels?
De Floraliavereniging beschikt over tekeningen van het Klic systeem.
Alle woonpercelen staan hierop aangegeven + de ligging van de kabels en leidingen.
Als er palen, op de plaats waar het mozaïek/werkstuk moet komen te staan, in de grond
moeten worden geslagen, zorg er dan voor dat je op de hoogte bent van de ligging van de
kabels en leidingen.
Voor informatie hierover, neem contact op met Dirk Droog 06 - 5050 8259.
Aan de hand van de tekening zullen we dan aangeven waar kabels/leidingen liggen.

HANDMATIG palen in de grond slaan:
Wanneer er palen handmatig in de grond worden geslagen, dan wordt men NIET
persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de ontstane schade. Alleen de gevolgen zijn, voor u èn
de buurt, ontzettend vervelend ! Denk aan géén Stroom - TV – Internet - Gas - Water.

MECHANISCH palen in de grond slaan:
Wanneer de groep echter besluit om palen mechanisch in de grond te drukken d.m.v.
een kraan of een ander mechanisch werktuig, dan is men WÈL hoofdelijk aansprakelijk
voor de ontstane schade. U kunt dit voorkomen door, via internet, een klic melding aan te
vragen bij het Kadaster.
Om vervelende situatie te voorkomen, hopen wij jullie met deze informatie goed op de
hoogte te hebben gebracht.
Namens het Floraliabestuur,
Dirk Droog
T: 06 - 5050 8259
9-9-2014

