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Werkzaamheden in ’t Bokkie (Elandplein 25)
Graag informeren wij u over de geplande werkzaamheden in ’t Bokkie aan het Elandplein 25. Het gaat
om het verwijderen van asbesthoudend materiaal door een gespecialiseerd en gecertificeerd
asbestbedrijf.

Het gebouw aan het Elandplein 25 wordt

geschikt gemaakt voor Wegwijs van Stichting de
Tussenvoorziening. Ook komen hier enkele
kantoorplekken van medewerkers van de
Tussenvoorziening. In het kader van de

verbouwing is onderzocht welke werkzaamheden
uitgevoerd moet worden. Hierbij is

asbesthoudend materiaal gevonden. Dit heeft

geen gezondheidsrisico’s opgeleverd in het

gebruik. Het gebouw is nu leeg, dit biedt een

Activiteiten Wegwijs

Wegwijs start naar verwachting 15 oktober in ‘t
Bokkie. De activiteiten van Wegwijs zijn

kleinschalig, variërend van 5 tot 10 mensen en
vinden verspreid over de week vooral tijdens

kantooruren plaats. Met verschillende activiteiten
biedt Wegwijs mensen dagbesteding en de kans
om te bouwen aan hun netwerk. Zo kunnen

mensen pc’s opknappen, bakken in de bakkerij
en creatief aan de slag bij Atelier Spat.

goede gelegenheid om het asbest te verwijderen.

Meer informatie

Planning

kunt u contact opnemen met de projectleider van

Vanaf aanstaande maandag 9 september tot
uiterlijk 1 oktober verwijdert een

gespecialiseerd en gecertificeerd asbestbedrijf

Voor meer informatie over de werkzaamheden
de gemeente via secretariaatuvo@utrecht.nl of
via het verkorte telefoonnummer 14 030.

de materialen. Hierbij worden alle wettelijke

Voor meer informatie over Wegwijs kunt u

genomen. Dit levert geen gezondheidsrisico op

unitmanager van Wegwijs telefoonnummer 030-

voorgeschreven voorzorgsmaatregelen
voor omwonenden.

contact opnemen met Gerda de Ruiter,
2759645

Overlast

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht

plaats. De overlast voor de buurt blijft tot een

via het verkorte telefoonnummer 14 030.

De werkzaamheden vinden binnen in het gebouw
minimum beperkt.

Verspreidingsgebied: Omwonenden Elandplein 25
Oplage: 40 exemplaren

bij Wijkbureau Zuid via e-mail zuid@utrecht.nl of

Utrecht.nl

