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Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden 

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Eind december 2017 hebben wij u in een brief geïnformeerd over de afzetting van het toegangspad aan 
de Ugchelsegrensweg tegenover de Schoolbeek. Dit pad loopt naar één van de sprengkoppen van de 
Eendrachtspreng. Deze afzetting was noodzakelijk omdat hier een verontreiniging met kleine stukjes 
asbesthoudend materiaal is vastgesteld. In de brief hebben wij aangegeven dat de verontreiniging zal 
worden verwijderd. Met deze brief informeren wij u over het vervolg. 
 
Planning 
De afgelopen maanden zijn gebruikt voor voorbereidingswerkzaamheden. Op vrijdag 20 april a.s. start de 
aannemer met het verwijderen van takken en omgevallen bomen bij het pad. Op maandag  
23 april a.s. starten we met het verwijderen van verontreinigde grond. Naar verwachting zijn deze 
werkzaamheden op dinsdag 24 april a.s. afgerond.  
 
Zorgvuldige aanpak 
Tijdens het afgraven van de grond is een milieukundige begeleider van het adviesbureau Hunneman 
aanwezig. Deze begeleider ziet erop toe dat de ontgraving op een zorgvuldige wijze wordt uitgevoerd en 
controleert of alle verontreinigde grond verwijderd is. Hierna zal de aannemer de sprengkop weer 
aanvullen met schone grond. Volgens planning zijn alle werkzaamheden uiterlijk op maandag 30 april a.s. 
afgerond. 
 
Overlast 
De aannemer probeert de overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. U als bewoner 
van de Ugchelsegrensweg/Schoolbeek zult iets meer bedrijvigheid merken. Een deel van de rijbaan van 
de Ugchelsegrensweg ter hoogte van de Schoolbeek wordt over een breedte van circa 3 meter afgezet 
met bebording en lint. Deze ruimte wordt gebruikt voor het plaatsen van een container en werkketen. 
Gedurende de werkdagen kan ook een vrachtwagen geparkeerd staan. 
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Vragen? 
Als u vragen heeft over de inhoud van deze brief, kunt u contact opnemen met de projectleider mevrouw 
T. van den Berg van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (055) 5801705) 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Teammanager Grond 
 

 
 
A.H. van Orden 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 


