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Met deze brief informeren wij u over de start van de sloopwerkzaamheden voor de nieuwbouw van 
het nieuwe gemeentehuis. 

 
Start werkzaamheden 
Om de nieuwbouw van het Nieuwe Gemeentehuis mogelijk te maken, start de sloopaannemer in 
opdracht van de gemeente op 14 februari 2022 met de sloopwerkzaamheden aan de binnenkant. De 
sloopwerkzaamheden bestaan uit twee fasen en zullen enige impact hebben op de omgeving, te 
denken valt aan vrachtverkeer en geluid bij de afvoer van sloopafval. 

 

Planning 

De werkzaamheden worden in 2 fasen uitgevoerd: 

Fase 1: Inpandige sloop- en saneringswerkzaamheden, kleinschalig sloopwerk exterieur en 

asbestsanering exterieur februari- juni 2022. 

Fase 2: Totaalsloop vanaf 1 juli 2022. 
 

Wat kunt u verwachten in fase 1? 

Met deze brief informeren we u over fase 1 van de werkzaamheden. In deze fase start Vlasman 

Betonbewerkings- en Slooptechnieken b.v. met de demontage van herbruikbare bouwmaterialen, de 

sanering van asbest en leegsloop van het gebouw. Deze werkzaamheden worden voor het overgrote 

deel binnen uitgevoerd. Buiten zullen met name saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd en 

worden vrijwel geen werkzaamheden met groot materieel uitgevoerd, waardoor de overlast voor 

omwonenden gedurende deze periode minimaal is. Deze werkzaamheden starten op 14 februari 

2022 en nemen naar verwachting vijf maanden in beslag. De werkzaamheden worden op 

doordeweekse dagen uitgevoerd tussen 07:00 en 17:00 uur. In juli 2022 zal in fase 2 gestart worden 

met de totaalsloop van het gebouw. We informeren u over de voortgang in de volgende nieuwsbrief. 
 

Circulair slopen en hergebruik materialen 

Vlasman heeft een circulaire visie op slopen. Dat betekent dat zij zoveel mogelijk bestaand 

bouwmateriaal hergebruiken of aanbieden voor hergebruik. Op een aantal hekken rondom het 

gemeentehuis ziet u banners van Vlasman met een QR code naar hun circulaire webshop. 
De gemeente Rheden vindt het erg belangrijk om duurzaamheid te stimuleren, en dus ook bij het 
slopen en bouwen van het gemeentehuis. Waar mogelijk worden materialen hergebruikt, denk 
hierbij aan houten plafonds uit het oude gemeentehuis die weer terugkomen in het nieuwe 
gemeentehuis, de keuken die hergebruikt wordt en het hergebruik van de werkplekken.  

Tijdens de eerste fase van de sloop, zijn er spullen en materialen die een nieuw leven kunnen krijgen. 

Mocht u voor bijvoorbeeld een vereniging of buurthuis interesse hebben in deze producten of 

materialen, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Jan Stokman, medewerker circulariteit 

& duurzaamheid bij Vlasman. Hij is bereikbaar via email circulariteit@vlasman.nl of telefonisch via 

0172- 495 770. 

 

Contact bij Calamiteit  
Als er zich een calamiteit voor doet bij de sloop van het gemeentehuis, kunt u in noodgeval contact 
opnemen met Mike Dames, Projectleider Asbestsanering bij Vlasman. Te bereiken via email 
m.dames@vlasman.nl 
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Klankbordgroep 
Inmiddels zijn er tot nu toe 3 aanmeldingen ontvangen voor de klankbordgroep. 
Binnenkort vind er een opstartbijeenkomstoverleg plaats met de deelnemers om te bepalen hoe we 
het proces verder gaan invullen met de klankbordgroep. 
 
Heeft u verder nog vragen betreffende het project nieuwe gemeentehuis, wilt u de nieuwsbrief 
ontvangen of wenst u graag deel te nemen aan de klankbordgroep? Neem dan contact op via 
emailadres nieuwgemeentehuis@rheden.nl  
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