Datum
14/08/2018

PERSBERICHT
UPDATE VERZAKKING ZUSSEN – 19.15 u.
Vandaag voerde een gespecialiseerde firma stabiliteitswerken uit aan de woningen die tijdens de
nacht van zaterdag op zondag 12 augustus getroffen werden door een verzakking op de Mgr.
Trudojansstraat in Zussen. Er werden horizontale stutbalken geplaatst aan de gevels, maar de
situatie blijft gevaarlijk.
Mark Vos, burgemeester: “Momenteel is verder onderzoek nodig om te kunnen beslissen wat de
vervolgstappen zijn. De eerste stabiliteitswerken zijn uitgevoerd, maar geven geen garantie op
veiligheid. De komende dagen blijven we de situatie op de voet monitoren.”
De gezinnen kunnen voorlopig niet naar huis, maar vinden momenteel onderdak bij vrienden, buren,
families of in één van de hotels of B&B’s. Ook het Sociaal Huis Riemst ondersteunt hen bij het vinden
van opvang.
Mark Vos, burgemeester: “Wij proberen de getroffen families zo goed mogelijk op te vangen door
hen te helpen bij de zoektocht naar opvang en door hen regelmatig updates te geven over de stand
van zaken via een Whatsappgroep. We hebben hen ook persoonlijk uitgenodigd op het gemeentehuis.
We leven erg met hen mee en appreciëren de hulp die vrijwillig aangeboden wordt via buren,
vrienden, familieleden en de nabijgelegen scholen.”
Op vrijdag 17 augustus stond de officiële opening en inhuldiging van het Trudojansplein in Zussen op
de planning. Uit respect voor de getroffen gezinnen werd besloten die viering uit te stellen. Een
latere datum wordt nog gecommuniceerd, zodra hier duidelijkheid over is.
De site aan de Mgr. Trudojansstraat is volledig afgezet. Uit veiligheidsoverwegingen vragen we
uitdrukkelijk om die perimeter te respecteren. De politie blijft de site ter plaatse controleren.
Mark Vos, burgemeester: “Het betreden van de perimeter is strafbaar, de politie zal hier streng op
toezien.”
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