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Uitnodiging informatieavond uitstel sanering voortuinen en bermen

Beste meneer/mevrouw,
Op 24 januari 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen. De gemeenteraad
geeft met deze motie de opdracht aan ons college om te onderzoeken op welke manier
alle, dan wel zoveel mogelijk, monumentale bomen aan de Gondalaan, Oude Haaksbergerweg (tussen Haaksbergerweg en Gondalaan) en Haaksbergerweg behouden
kunnen blijven. Dit besluit van de gemeenteraad heeft tot gevolg dat de sanering van de
voortuinen in de genoemde straten moet worden uitgesteld.
Wij nodigen u uit voor een informatieavond op woensdag 7 maart 2018 om 19.30 uur in
De Bebsel, Hengevelderstraat 20 in Goor. Tijdens deze informatieavond informeren wij u
graag over dit besluit en de consequenties daarvan voor de sanering van de voortuinen
en bermen in uw straat.
Tijdens de bijeenkomst in De Bebsel, op 17 januari 2018, heeft een groep van ongeveer
30 personen zich aangemeld om mee te denken over de verdere aanpak van de
sanering en het behoud van (zoveel mogelijk) bomen. Ook een aantal vertegenwoordigers van belangengroeperingen heeft zich aangemeld.
Deze werkgroep gaat binnenkort van start met de opdracht om te onderzoeken op welke
wijze de asbestsanering kan plaatsvinden met behoud van zoveel mogelijk bomen.
Nadat de werkgroep een advies heeft uitgebracht en de gemeente samen met de
provincie op basis daarvan een standpunt heeft bepaald kan de sanering van de
(resterende) voortuinen en bermen worden hervat.
Wij hebben in de afgelopen periode onderzocht wat de gevolgen zijn van de motie van de
gemeenteraad. Wij zijn samen met de provincie tot de conclusie gekomen dat de sanering
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van de voortuinen en bermen moet worden uitgesteld. We kunnen de voortuinen en
bermen pas saneren op het moment dat bekend is wat er met de bomen in de buurt van
uw tuin gaat gebeuren. Het is goed om alle verontreinigde grond dan in één keer op te
ruimen ter beperking van overlast.
Wij realiseren ons dat u wellicht vragen heeft naar aanleiding deze brief. Deze vragen
beantwoorden wij graag zoveel mogelijk tijdens de informatiebijeenkomst op 7 maart 2018.
U kunt voor vragen ook contact opnemen met de heer Martijn Harbers van de gemeente
Hof van Twente via telefoonnummer 0547-858585.
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