
Hoe veilig is uw schoorsteen? 

Druk bezochte informatie bijeenkomsten in Vita Nova. 

Maandag organiseerden het Centrum Voor Veilig Wonen en KAW / Rottinghuis een 

voorlichtingsmiddag / avond in Vita Nova. Het warden twee druk bezochte bijeenkomsten. 's Middags 

waren er ongeveer 50 bezoekers, 's avonds ruim 100. 

 

Of iedereen even tevreden was met de informarie valt te betwijfelen. Anneke Knip uit de B.Entensweg 

schreef er het volgende over op Facebook: 

Ik ben er nog steeds niet over uit...Eigenlijk wil ik een kritisch stuk over de voorlichting van het Centrum 

voor Veilig Wonen en KAW/Rottinghuis. Maar het was enkel eenrichtingsverkeer en bijna alle vragen 

werden vakkundig gepareerd met dat bespreken we bilateraal of dat komt aan bod bij het 

keukentafelgesprek. 

Over nietszeggendheid valt zo weinig te zeggen... 

Waar het over ging; dat onze schoorstenen een potentieel gevaar zijn met dank aan de NAM. 

 

Dat wij als huiseigenaren mogen beslissen of wij wel of geen nieuwe schoorsteen willen. Prachtig 

natuurlijk. Zeg je ja, dan bepaalt het CvW wie er 2 weken in mijn huis komt slopen en breken en bouwen 



anders betalen ze niet. En o ja, als uw nepschoorsteen na 15 jaar loslaat of lekt dan zijn de kosten wel 

voor u. 

MAAR IK WIL HELEMAAL GEEN NEPSCHOORSTEEN. 

Maar zeg je nee ik hoef niet dan ben je als huiseigenaar natuurlijk wel verantwoordelijk voor eventuele 

schade die jouw schoorsteen aanbrengt bij een beving. Euh mijn schoorsteen staat al 100 jaar zonder 

problemen, als ie valt komt het niet door MIJ maar Door de NAM. 

 

En o ja mevrouw, dit zoethoudertje krijgt u dit jaar. Volgend jaar gaan we kijken of u huis nog verder 

verstevigd moet worden. 

Tja 2x overlast...Na de talloze keren dat er schades gerepareerd moeten worden. 

Ach ja.. 

Gelukkig hebben we een keuze... 

Volgens het Centrum voor Veilig Wonen/NAM 

Ook een mening over het CVW uw schoorsteen of andere zaken die hier mee te maken hebben? 

Laat het ons horen. 

Bron: Team Middelstum-info (10 juli 2015)  Jannes Klaassen 

 


