Nieuwsbrief nieuw gemeentehuis Rheden, nr. 4 jaargang 2022
In de laatste nieuwsbrief (nr. 3 2022) hebben wij aangegeven dat we een nieuwe planning met u
wilde delen. Helaas is er nog geen nieuwe planning beschikbaar, maar we willen u toch graag
informeren over een aantal zaken.
Planning
We hebben contact met de sloopaannemer over de manier van asbest saneren. De werkwijze die
door de sloopaannemer gehanteerd wordt, heeft grote gevolgen voor de planning en het budget.
Hiervoor wordt gekeken naar optimalisatiemogelijkheden. We onderzoeken drie methodes van
saneren. Helaas hebben we hier nog geen definitieve planning van. Zodra hierover meer bekend is,
zullen we u hierover informeren.
Geluidshinder
Door sommige omwonenden wordt overlast ervaren. Dit vinden we erg vervelend, daarom zijn we
met de betreffende bewoners in gesprek. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de
wettelijke (geluids)normen. De betekent dat we voor de sloopwerkzaamheden onder 80 dB moeten
blijven. We installeren apparatuur voor doorlopende geluidsmetingen en trilling metingen, om er
zeker van te zijn dat we altijd binnen de norm blijven.
Volgende Nieuwsbrief
In een volgende nieuwsbrief verwachten wij de aangepaste planning met u te kunnen delen. We
nodigen u dan ook weer uit voor een informatiebijeenkomst. Naar verwachting komt de volgende
nieuwsbrief in juli.
Contact bij een calamiteit
Als er zich een calamiteit voordoet bij de sloop van het gemeentehuis, kunt u in geval van nood
contact opnemen met Mike Dames, Projectleider Asbestsanering bij Vlasman. Te bereiken via
calamiteiten nummer 06-22 50 23 77 of via email m.dames@vlasman.nl
Dit nummer heeft een 24/7 bereikbaarheidsdienst en zijn ten alle tijde bereikbaar voor
noodsituaties. Noodgevallen waarvoor u deze contactgegevens kunt gebruiken, zijn bijvoorbeeld als
u een calamiteit ziet op de bouwplaats en er is niemand aanwezig (losliggend materiaal waait weg, er
ontstaat schade of er is sprake van een onveilige situatie).
Voor overige, minder urgente zaken kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via
nieuwegemeentehuis@rheden.nl .

