De WOM Kerckebosch start in mei met de voorbereidingen van de sloop van de
appartementengebouwen aan de Prinses Margrietlaan nummer 101 t/m 234. De
sloop van de zogenaamde flats 9 en 10 is deze zomer zodra alle bewoners
verhuisd zijn. De voorbereidingen bestaan uit asbestonderzoek en het plaatsen
van hekken vanaf mei. Op de plek van de flats komt natuur en nieuwbouw. Naar
verwachting is de sloop in december 2020 gereed. U ontvangt voor de start sloop
weer een wijknieuws met actuele informatie.

Een gespecialiseerd bureau doet in een aantal lege woningen vooronderzoek naar
het asbest in de gebouwen. De asbestsanering is voor de sloop en pas als alle
bewoners verhuisd zijn. De gemeente controleert tijdens de sloopwerkzaamheden
of de voorschriften uit de vergunning worden nageleefd. De WOM begeleidt vanaf
juli de sloop.

Een gespecialiseerd en gecertificeerd asbest saneringsbedrijf voert de
werkzaamheden uit. De medewerkers dragen beschermende kleding (ook wel
bekend als 'witte maanpakken'). Dit is wettelijk verplicht.

De sloop en asbestsanering gebeuren zorgvuldig en veilig. Om de veiligheid van
iedereen te waarborgen worden hekken geplaatst rondom het bouwterrein. Tijdens
de asbestsanering wordt het terrein afgezet met linten en hekken. Gedurende de
sloopwerkzaamheden staan er bouwhekken. De gebouwen en de woningen
blijven bereikbaar. De hekken aan de achterzijde van de flats worden vanaf mei
geplaatst.

Op de slooplocaties komt een invulling van natuur en nieuwbouw. Het gaat om
woningen in de sociale sector en vrije sector. Voor een voorbeeld van de natuur
kunt u alvast een kijkje nemen in het gebied tussen buurt De Hout en Hoog Kanje.

Neem dan per mail contact op met de Wijkontwikkelingsmaatschappij via
info@kerckeboschzeist.nl. Op de dinsdag en donderdag is de WOM ook
telefonisch bereikbaar (06-86822714). Voor vragen over de asbestsanering en de
sloop kunt u ook terecht bij Winder Sital (w.sital@kerckeboschzeist.nl).
Met vriendelijk groet,
Evert-Jan Roelofsen
Directeur Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch
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