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In deze nieuwsbrief praten we u bij over de start van de totaalsloop en de sloopmethode van het 
gemeentehuis. Daarnaast  nodigen we u uit om mee te denken over de terreininrichting van het 
gemeentehuis. Hoort u graag meer over de sloopplanning of bent u geïnteresseerd in het ontwerp? 
Aanstaande vrijdag bent u welkom bij de informatiebijeenkomst in  het Parkhuis in de Steeg.  
 
Totaalsloop 

Wellicht vraagt u zich als omwonende af waarom de start van de totaalsloop van het gemeentehuis 

zo lang op zich laat wachten. Dit heeft alles te maken met de hoeveelheid asbest dat is aangetroffen 

in het gemeentehuis. Inmiddels is de gehele linkerkant van het gemeentehuis volledig gesaneerd. 

Daarom starten we aankomende maandag 12 september (week 37) met de totaalsloop van de 

gehele linkerkant van het gemeentehuis. In de tussentijd zal de asbestsanering aan de rechterkant 

van het gemeentehuis doorgaan. Doordat de rechterkant van het gemeentehuis nog blijft staan, is 

het voordeel dat dit als een buffer dient tegen het geluid van de totaalsloop van de linkerkant van 

het gemeentehuis.   
 

 
De bovenstaande illustratie geeft de sloopmethode aan waar Vlasman aankomende maandag start. 
 
Terreininrichting gemeentehuis 
Tijdens de eerste informatiebijeenkomst van het voorlopig ontwerp gemeentehuis, werd er door 
buurtbewoners aangegeven dat zij graag willen meedenken over de terreininrichting van het nieuwe 
gemeentehuis. Daarom agenderen wij als onderwerp voor onze volgende klankbordgroep 
bijeenkomt de terreininrichting. Via deze weg nodigen wij u uit om hierover mee te denken. De 
volgende klankbordgroep bijeenkomst is op vrijdag 14 oktober van 11:00-12:00 uur aan de President 
Kennedylaan 104-108 in Velp. Wenst u mee te denken over het terrein ontwerp van het 
gemeentehuis, meldt u zich hiervoor dan aan via projectassistent Rowena Vanistendael, e-mail 
r.vanistendael@rheden.nl of telefoon 06-52 16 98 60.  
 

mailto:r.vanistendael@rheden.nl


Informatiebijeenkomst vrijdag 9 september 

Aankomende vrijdagmiddag houden we een informatiebijeenkomst van  16:00-17:30 uur op locatie:  

’t Parkhuis 

Parkweg 5 

6994 CM De Steeg 

 
Tijdens deze bijeenkomst zal de architect het definitieve ontwerp van het gemeentehuis met u delen. 
Verder willen we u bijpraten over de voortgang van de bouw en de bijgestelde planning van het 
gemeentehuis. Wij hopen op uw komst! 
 
Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, kan dat alsnog door contact op te nemen met 
projectassistent Rowena Vanistendael via e-mail r.vanistendael@rheden.nl of telefoon 06-52 16 98 
60.  

 

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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