Wateroverlast
in parkeergarage Triade moet stoppen
De gemeente Assen wil na jaren van problemen in de parkeergarage Triade de wateroverlast STRUCTUREEL aanpakken. Daarbij was volgens Heiko Knippenborg van de
gemeente Assen de opdracht eigenlijk in een paar woorden samen te vatten: “Het water
in de parkeergarage Triade moet weg. Binnen de schil moet er GEEN HEMELWATER
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Voor meer informatie:
www.betonrestore.nl.

vanwege het verwachtingspatroon richting on28

en andere goede mensen wilt aantrekken, is

PARKEER24 SEPTEMBER 2018 #04

			

29

