BEWONERSBRIEF
Zwolle / Goor, 21 maart 2013

Betreft: uitnodiging informatiebijeenkomsten asbestbodemsanering ’t Gijmink.
Zoals gemeld in de vorige bewonersbrief van 12 februari jl. zijn de provincie Overijssel en de
gemeente Hof van Twente van plan een nieuwe bodemsanering van asbest te starten in de
woonwijk ’t Gijmink. De raad van de gemeente Hof van Twente heeft deze week ingestemd met dit
nieuwe saneringsproject, waarin ook uw perceel is gelegen. We kunnen daarom van start met de
voorbereidende werkzaamheden.
Daarom nodigen wij u uit voor de informatiebijeenkomsten, die volgende week, op 26, 27 en 28
maart worden gehouden in Villa 70.

Programma
Het programma voor de informatiebijeenkomsten bestaat uit een centrale presentatie en een
informatiemarkt waar u met uw persoonlijke vragen terecht kunt:
19.30 uur: Ontvangst met koffie
20.00 uur: Welkomstwoord
20.05 uur: Korte film met een toelichting door gedeputeerde Ineke Bakker en wethouder Josh Sijbom
20.15 uur: Toelichting op de sanering door projectleider John van Dartel van de provincie Overijssel
20.30 uur: Mogelijkheid tot het stellen van vragen
20.45 uur: Afsluiting door wethouder Josh Sijbom
20.55 uur: Start informatiemarkt

Vragen- en adresformulier
Naast de gesprekken met deskundige medewerkers, kunt u tijdens de informatiebijeenkomst uw
vragen ook kwijt door een vragenformulier te deponeren in een speciale bus. Op persoonlijke vragen
krijgt u binnen enkele weken persoonlijk antwoord. Meer algemene vragen worden beantwoord in
een speciale nieuwsbrief, die ongeveer twee weken na de bijeenkomst bij u thuis wordt bezorgd. Als
bijlage bij deze bewonersbrief treft u alvast een vragenformulier aan. Wij verzoeken u deze ingevuld
mee te nemen naar de informatieavond en deze daar in te leveren. Ook treft u een formulier aan,
waarin we u vragen om uw adresgegevens in te vullen. Deze hebben we nodig voor het maken van
een afspraak voor een persoonlijk bezoek om uw eigen situatie in kaart te brengen.

Stratenindeling
Gezien de grote hoeveelheid adressen van 550 particuliere percelen, is het onmogelijk om alle
bewoners van het plangebied op dezelfde avond te ontvangen. We willen u namelijk tijdens de
bijeenkomsten zoveel mogelijk de gelegenheid bieden om aan onze medewerkers vragen te stellen
over uw persoonlijke situatie. Daarom hebben we gemeend de bijeenkomsten op straatniveau in te
delen. Wij verzoeken u vriendelijk om hierbij onderstaand schema te hanteren:
Dinsdag 26 maart: Lindelaan, dr. Schaepmanstraat, Eikenweg, Het Reef, Iependijk, Prinses
Julianaplein en JM de Bruijnstraat.
Woensdag 27 maart: Oude Haaksbergerweg, Mulderskamp, De Braak, Haaksbergerweg.
Donderdag 28 maart: De Meerdam, Gondalaan, Wachtpostdijk, Viaductweg, Deldensestraat,
Beukenstraat
Mocht u verhinderd zijn op ‘uw’ avond dan bent u uiteraard welkom op een andere avond.

Spreekuren in Villa 70
Het projectteam houdt vanaf woensdag 3 april tussen 9.00 en 12.00 uur een wekelijks spreekuur in
Villa 70. Daar bent u van harte welkom met uw vragen en opmerkingen.

Asbest in de grond en gezondheid
De provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente willen de sanering uitvoeren om de
mogelijke gezondheidsrisico’s van blootstelling aan asbest weg te nemen. De GGD Twente adviseert
inwoners van het nieuwe plangebied in ’t Gijmink om gebruik te maken van de mogelijkheid tot
sanering van hun perceel. Tijdens de bijeenkomsten in Villa 70 wordt ook een GGD-flyer met
achtergrondinformatie uitgedeeld. Mocht u meer willen lezen over het thema “asbest en
gezondheid”, dan kunt u informatie vinden op www.ggdtwente.nl/milieu-en-gezondheid/asbest

Projectwebsite online
Voor het project Sanering ’t Gijmink is een speciale website online. Daarop kunt u actuele informatie
vinden. U kunt de website bereiken via: www.saneringgijmink.nl
Tevens ontvangt u regelmatig van ons deze bewonersbrief. Informatie is ook te vinden in de uitgave
Gijmink Nieuws van Woningcorporatie Viverion, die in gehele wijk wordt verspreid. Verder is het
project te volgen op Twitter: @saneringgijmink

Vragen op dit moment
Mocht u op dit moment vragen hebben naar aanleiding van deze bewonersbrief, dan kunt u contact
opnemen met het Meldpunt Overijssel, tel. 038 – 425 24 23

Achtergrondinformatie over het project
Het plangebied waar de sanering moet worden uitgevoerd wordt grofweg begrensd door de
Deldensestraat, Iependijk, Haaksbergerweg, Twentekanaal en de N346/N347. Op basis van eerder
uitgevoerde onderzoeken en saneringen bestaat het vermoeden dat niet alleen in het
herstructureringsgebied het Nieuwe Gijmink asbest in de bodem zit. Ook de schil daaromheen is
vermoedelijk op veel plaatsen verontreinigd.
De aanpak van de voorgenomen bodemsanering bestaat uit twee fasen. Dit jaar en volgend jaar
staan vooral in het teken van inventarisatie en onderzoek. De mogelijke asbestvervuiling wordt
hierbij zo goed mogelijk in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt de volgorde van sanering
bepaald, die vervolgens in de jaren 2015 tot en met 2017 wordt uitgevoerd. Doelstelling is om
uiterlijk 31 december 2017 klaar te zijn met de werkzaamheden.
We hopen u te mogen verwelkomen op één van de informatieavonden.

