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Het pand aan de Catharijnesteeg 6-7 is eigendom van de Gemeente Utrecht. Omdat er verbouwplannen zijn op
huisnummer 7 is er onlangs een asbestonderzoek gedaan. Bij dat onderzoek is asbesthoudend materiaal
aangetroffen op huisnummer 6. Er is geen risico voor de gezondheid. De gemeente heeft besloten het hele
pand te saneren. Een gespecialiseerd en gecertificeerd asbestbedrijf verwijdert binnenkort het
asbesthoudend materiaal. In dit wijkbericht leest u meer over de planning en eventuele overlast.
In het pand op huisnummer 7 zijn verbouwingsplannen. Om
de verbouwing te kunnen starten, is eerst een
asbestonderzoek gedaan in het hele pand. Uit dat onderzoek
blijkt dat op nummer 6 is asbesthoudend materiaal is
aangetroffen. Het pand is in gebruik door DePlaatsmaker.

Geen risico’s voor gezondheid
Het asbesthoudend materiaal dat is aangetroffen, levert
geen risico’s op voor de gezondheid voor het huidige gebruik
en voor de omwonenden. Toch is de situatie in het pand niet
wenselijk. Daarom besloot de gemeente het pand te
saneren.

Wat gaat er gebeuren?
Eerst start binnenkort nader onderzoek naar wat er nodig is
voor de saneringswerkzaamheden. Ook zal hier een
vergunning voor worden aangevraagd. Daarna start een
gespecialiseerd en gecertificeerd asbestbedrijf met het
verwijderen van alle asbesthoudende materialen. Uiteraard
voldoen de werkzaamheden aan alle wet- en regelgeving.

Activiteiten van DePlaatsmaker
DePlaatsmaker organiseert ruimte voor kunstenaars,
creatieven en culturele instellingen. Er zijn twee danszalen,
een aantal muziekstudio’s en twee kantoorruimtes voor
creatieve ondernemers.

Meer informatie
Wat merkt u ervan?
De werkzaamheden vinden plaats in het gebouw. Dus er zal
nagenoeg geen overlast zijn voor de buurt. Tijdens de hele
werkzaamheden is het pand gesloten.

Wat is de planning?
Naar verwachting starten de werkzaamheden half maart en
duren ongeveer vier tot zes weken.

Verspreidingsgebied: Alle adressen in de Catharijnesteeg

Voor meer informatie over dit wijkbericht kunt u contact
opnemen met Wil Kuijer, assetmanager bij de gemeente, via
telefoonnummer 14 030 of secretariaatvgu@utrecht.nl.

