BEWONERSBRIEF

Goor / Zwolle, 21 januari 2016
Geachte heer/mevrouw,
Zoals eerder aan u gemeld, hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel in
samenwerking met de gemeente Hof van Twente besloten om de uitvoering van bodemonderzoek
en sanering in het Gijmink B te laten uitvoeren door het bedrijf NTP Infra BV uit Enschede. De
opdracht voor directievoering en Milieukundige begeleiding is verstrekt aan Arcadis Nederland BV.
Beide bedrijven gaan op korte termijn aan de slag met de werkzaamheden.
Informatiebijeenkomsten
Wij willen u graag informeren over de aanpak van de uitvoering, de planning en maatregelen in de
wijk. Daarom nodigen wij u uit voor informatiebijeenkomsten op 2, 3 en 4 februari 2016 in de
Bebsel, Hengevelderstraat 20 in Goor. Aanvang: 19.30 uur.
De informatiebijeenkomsten bestaan uit een centrale presentatie. Daarna is er voldoende
gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van NTP, Arcadis, provincie en
gemeente. Tijdens de bijeenkomst wordt de projectplanning toegelicht. En er wordt ingegaan op de
uitvoering van onderzoek en sanering en wat die werkzaamheden voor u betekenen. Ook wordt
aangegeven wanneer welk deel van de wijk staat ingepland. Tevens kunt u kennis maken met de
mensen van NTP en Arcadis, die bij u in de wijk aan de slag gaan.
Er wordt nog geen informatie verstrekt op perceelsniveau. Deze informatie komt aan bod tijdens
keukentafelgesprekken, die NTP en Arcadis met alle betrokken eigenaren gaan voeren, voordat de
werkzaamheden op uw terrein beginnen. Tijdens deze gesprekken komt informatie op tafel over
exacte planning van het werk. Ook wordt met u bekeken hoe onderzoek en mogelijke sanering van
uw terrein het best kan worden uitgevoerd.
We willen u graag zo goed mogelijk te woord staan. Om die reden hebben we de bijeenkomsten
ingedeeld op straatniveau. Wij verzoeken u vriendelijk om daarbij onderstaand schema aan te
houden:
Dinsdag 2 februari 2016: Lindelaan, dr. Schaepmanstraat, Eikenweg, Het Reef, Iependijk,
Prinses Julianaplein, JM de Bruijnstraat.
Woensdag 3 februari 2016: Oude Haaksbergerweg, Mulderskamp, De Braak, Haaksbergerweg.
Donderdag 4 februari 2016: De Meerdam, Gondalaan, Wachtpostdijk, Viaductweg,
Deldensestraat, Beukenstraat.
Omdat de werkzaamheden impact hebben op de gehele wijk, hebben we besloten om alle
bewoners uit het projectdeel Gijmink B uit te nodigen, waarmee we eerder contact hebben gehad.
Voor de bewoners van projectdeel Gijmink A, die ongetwijfeld ook gaan merken dat Gijmink B in
uitvoering gaat, wordt op een later moment een aparte inloopbijeenkomst gehouden. Hierover
volgt meer informatie in de nieuwsbrief, die half februari uitkomt.

We gaan nu snel de volgende stap zetten naar een schone en veilige leefomgeving in ’t Gijmink.
Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk tuinen in het projectgebied asbestvrij worden
gemaakt.
We hopen u te mogen ontmoeten tijdens de informatiebijeenkomsten op 2, 3 of 4 februari 2016.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Meldpunt
Overijssel, tel. 038- 425 24 23.

Met vriendelijke groeten,

Erik Lievers,
gedeputeerde provincie Overijssel

Harry Scholten,
wethouder gemeente Hof van Twente

