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Wijkbericht

oktober 2020

Start asbestverwijdering & sloop bijgebouwen
2e Marnixschool
Voordat de bijgebouwen van de 2e Marnixschool gesloopt worden, wordt het asbest verwijderd.

Sloop bijgebouwen
Zoals u in het eerdere wijkbericht heeft kunnen lezen
worden de bijgebouwen van de 2e Marnixschool deze
maand gesloopt. Om te starten met de sloop moet
eerst het aanwezige asbest worden verwijderd.
Verwijderen asbest
De saneringswerkzaamheden vinden in het
schoolgebouw plaats en daarom zal er weinig tot geen
overlast zijn voor omwonenden.
Bij het verwijderen van het asbest worden alle wettelijk
voorgeschreven voorzorgsmaatregelen genomen,
zodat dit geen gezondheidsrisico oplevert voor
omwonenden. Het weghalen van asbesthoudend
materiaal wordt door een gespecialiseerd en
gecertificeerd asbestbedrijf uitgevoerd.
Sloopwerkzaamheden
Nadat het asbest is verwijderd, worden de
bijgebouwen gesloopt. De sloopwerkzaamheden
worden tussen 07.00 – 16.30 uur uitgevoerd.
Er wordt gewerkt met modern materieel, daar waar de
geluidsoverlast binnen de wettelijke toegestane norm
valt. Er wordt zoveel mogelijk geknipt in plaats van
gehakt. Het materieel wordt op het schoolplein
gepositioneerd.

Overlast tijdens de verbouwing
De overlast tijdens de verbouwing en nieuwbouw
wordt zo veel mogelijk beperkt. Met de aannemer
worden hier duidelijke afspraken over gemaakt.
Deze afspraken delen we met de omwonenden via
een wijkbericht.
In dit wijkbericht staan dan de gegevens van de
aannemer, zodat u ook zelf contact op kunt nemen.
Asbestbedrijf
TVR Asbest B.V. te Soesterberg, tel. 030-6011426
Sloopbedrijf
Beelen Sloopwerken B.V. te Harderwijk, tel. 0341263010
Meer informatie?
Actuele informatie vindt op de website
www.utrecht.nl/2emarnixschoool
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
directeur van de school, Josette Groenewegen via

directie@2emarnixschool.nl

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij:
Wijkbureau West in het stadskantoor.
via west@utrecht.nl of via 14 030.

Planning
Asbest verwijderen:19 t/m 23 oktober
Start sloop: 20 t/m 27 november

Verspreidingsgebied:
Dantelaan 1-61 | Goethelaan 17 | Molièrelaan 2 – 64 | Petrarclaan 1 | Racinelaan 2-30 (alleen even nummers)
Oplage: 91 stuks
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