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Geachte heer/mevrouw,
Voor het project Gijmink B zijn grondmonsters genomen in de speelvelden aan de
Dr. Schaepmanstraat en de Mulderskamp/Oude Haaksbergerweg. Daarbij is vastgesteld dat
onder de oppervlakte van de speelvelden asbestpulp aanwezig is.
Uit asbestpulp kunnen gemakkelijk asbestvezels vrijkomen. Asbest is een risico voor de
gezondheid als vezels uit de lucht (langdurig) ingeademd worden. Zo lang de grond goed is
afgedekt, bijvoorbeeld met gras, komen er niet zomaar losse vezels in de lucht terecht.
Op sommige plaatsen is het gras door het gebruik van het veld verdwenen. Uit
laboratoriumonderzoek is gebleken dat daar geen losse asbestvezels in de bovenste laag
van het speelveld aanwezig zijn.
De speelvelden worden gesaneerd binnen het project Gijmink B. Tot aan de sanering blijven
(delen van) deze openbare speelvelden afgezet met hekwerk. Wij willen voorkomen dat
spelende kinderen wellicht met asbest in contact komen (bijvoorbeeld door het diep graven)
en/of dat het asbest verder wordt verspreid. Het hekwerk is voorzien van het pictogram
“asbest”. Ter informatie van gebruikers van de speelvelden is een kopie van deze brief op
het hekwerk bevestigd.
Het moment van sanering van de speelvelden zal, bekend worden gemaakt door middel van
de planning zoals deze wekelijks wordt bijgewerkt op de website www.saneringgijmink.nl.
Wij realiseren ons dat het vervelend is dat door deze maatregel spelende kinderen,
eventueel onder begeleiding van ouders, uit moeten wijken naar andere speelvelden in de
wijk. Wij rekenen echter op uw begrip voor onze afweging in deze situatie.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de
heer R. Janssen, gemeentelijk projectleider Gijmink B, via telefoonnummer 0547 858585 of
via email info@hofvantwente.nl .
Heeft u vragen met betrekking tot asbest en gezondheid dan kunt u contact opnemen met de
GGD, afdeling Milieu en Gezondheid, via telefoonnummer 0900 2777777 of via e-mail
milieuengezondheid@ggdijsselland.nl.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

H.J. Scholten
Wethouder

