BEWONERSBRIEF
Zwolle/ Goor, september 2013
Betreft: inventarisatie ‘t Gijmink

Geachte heer/mevrouw,
In opdracht van de provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente heeft het bureau GeofoxLexmond de inventarisatie in het kader van het project ‘Sanering ’t Gijmink’ nagenoeg afgerond.
Meer dan 96 procent van de eigenaren/bewoners van alle percelen heeft toestemming gegeven om
een inventarisatie uit te voeren. Daarnaast is de openbare ruimte ook in kaart gebracht.
Inventarisatie
In de periode mei-augustus 2013 heeft één van de medewerkers van Geofox samen met u de
inventarisatie van uw perceel uitgevoerd. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw medewerking aan
deze fase van het project. Hiermee is de basis gelegd voor vervolgonderzoek en de uiteindelijke
sanering. We hopen in het vervolgtraject ook op uw medewerking te kunnen blijven rekenen.
Reageren op rapportage
In de bijlage treft u een beknopte beschrijving aan van wat tijdens de inventarisatie van uw perceel
is vastgelegd. Wij vragen u om in ieder geval blad 1 van deze rapportage te controleren op fouten
of afwijkingen. De gegevens op blad 2 worden gebruikt in het geval uw perceel voor sanering in
aanmerking komt. De aannemer en de provincie gebruiken deze gegevens voor het bepalen van de
werkwijze tijdens onderzoek en sanering en het vaststellen van de hoogte van de vergoeding voor
herinrichting.
Als de rapportage onjuiste informatie bevat of als u vragen heeft over de rapportage, dan kunt u
dat aan ons doorgeven. Dit kan op de volgende manieren:
1. tijdens extra spreekuren in Villa 70 op 8 en 10 oktober a.s. van 15.00-20.00 uur,
2. via e-mail: saneringgijmink@overijssel.nl, of
3. door tijdens kantooruren te bellen naar 038-499 78 06.
Onjuistheden in de rapportage kunt u tot uiterlijk 14 oktober bij ons melden.
Als u geen onvolkomenheden aantreft, hoeft u niet te reageren.
Afspraak maken voor spreekuur
Als u op het spreekuur wilt komen verzoeken wij u vriendelijk om via bovenstaand mailadres of
telefoonnummer een afspraak te maken voor een tijdstip op 8 of 10 oktober.
Vervolg van het project
Nu de inventarisatie bijna is afgerond, hebben we voldoende gegevens verzameld voor de volgende
fase van het project, het bodemonderzoek. Op verschillende locaties in de wijk zal bodemonderzoek uitgevoerd worden. Op dit moment wordt uitgewerkt hoe we dit onderzoek willen gaan
aanpakken. Via een nieuwsbrief informeren wij u binnenkort over deze vervolgstappen. Dan wordt
ook de datum bekend gemaakt van een volgende informatiebijeenkomst.
Nogmaals bedankt voor uw medewerking tot nu toe!

