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In de laatste nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat de planning bijgesteld zou worden. Hierover 
praten we u graag bij. Daarnaast gaan we trillingsmetingen en geluidsmetingen doen en plannen we 
een nieuwe informatiebijeenkomst.  
 
Planning 

Zoals eerder gemeld kost het saneren van asbest meer tijd dan vooraf gedacht. Voor de planning 

betekent dit dat de asbestsanering en sloop later opgeleverd worden dan eerder aangenomen. De 

oplevering van deze werkzaamheden schuift op naar december. Hierdoor wordt de bouwtijd een 

maand verkort, maar dat heeft vooralsnog geen gevolgen voor de uiteindelijke planning. Wanneer de 

Casco sloop zal plaatsvinden zal er meer geluidshinder optreden, echter is dit voor een beperkte 

periode.  We kunnen u hierover na de zomer bij een volgende informatiebijeenkomst en nieuwsbrief 

meer specifieke informatie geven. 
 
Geluids- trillingsmetingen 
Onlangs is er een start gemaakt met de trillingsmetingen. Hiervoor is op verschillende punten in de 
omgeving apparatuur geplaatst, conform de norm die daarvoor van toepassing is. Er is één week 
gemeten, deze gegevens worden gebruikt als referentie (0-meting) gedurende de sloop. Daaruit blijkt 
dat de trillingen ruimschoots binnen de norm blijven.  
De geluidsmetingen zullen gestart worden wanneer de totaalsloop begint en afgestemd op de 
piekmomenten in de sloop. Bij het casco slopen zal er meer geluidshinder optreden, dit is helaas niet 
te voorkomen. Welzorgen we ervoor dat we bij de casco sloop ook binnen de wettelijk toegestane 
geluidsnormen blijven. Wanneer wij hiervan gegevens hebben, zullen we dit met u delen in een 
volgende nieuwsbrief. Hierin zullen wij de wettelijke geluidsnormen verder voor u verduidelijken.  

 

Informatiebijeenkomst 

We nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst op vrijdag 9 september om 16:00 uur op locatie:  

 

’t Parkhuis 

Parkweg 5 

6994 CM De Steeg 

 

Hierin zullen we u bijpraten over de planning en de ontwikkelingen en kunnen we het definitieve 

ontwerp met u delen. Daarnaast willen wij tijdens deze bijeenkomst uitvragen of er behoefte is aan 

een rondleiding op de bouw. Er volgt nog een separate uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst 

waarin staat hoe u zich kunt aanmelden. 

 

Communicatiemast  

Eind juni is er gestart met de bouw van een communicatiemast. De verwachting is dat de bouw van 

deze mast in week 32 afgerond is. Hierna wordt de apparatuur van de verschillende gebruikers van 

deze zendmast er één voor één ingehangen. De mast is eigendom van KPN en wordt, naast KPN, 

gebruikt door T-Mobile, Vodafone, Prorail en voor het WAS (waarschuwings- en alarmeringssysteem, 

de zogenaamde maandagochtendsirene). De dekking blijft gedurende deze periode gegarandeerd 

doordat de oude apparatuur pas wordt verwijderd wanneer de nieuwe apparatuur in de mast 



functioneert. Vervolgens wordt de oude apparatuur van het dak van het gemeentehuis gehaald. 

Door de komst van de nieuwe communicatiemast is er een hogere dekkingsgraad. 

 

AED 

Aan het gemeentehuis was altijd een AED beschikbaar. Deze AED is meeverhuisd naar de tijdelijke 

huisvesting aan de Pres. Kennedylaan in Velp. Wij laten onze buren natuurlijk niet zonder AED achter. 

Door leveringsproblemen heeft de nieuwe AED wat langer op zich laten wachten, maar inmiddels is 

er een nieuwe AED aan de buitenzijde van het Parkhuis bevestigd en beschikbaar voor ieder die dit 

nodig mocht hebben.  

 

Opnamerapport bouwkundige vooropname 
Voorafgaand aan de sloop van het gemeentehuis heeft Vlasman B.V. opdracht gegeven aan een 
expertise bureau genaamd TVW Expertise om voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden de 
huidige staat van een aantal panden op te nemen in een bouwkundig opnamerapport. Mocht u van 
deze bouwkundige vooropname het opnamerapport willen inzien, kunt u deze opvragen bij TWZ 
Expertise via telefoon of email: 
 

Telefoonnummer:  0348-50 80 51 

Mobiel nummer:  06- 53 37 72 42 

Email:   Info@tvw-expertise.nl 

 

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 is 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 .  
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