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Stand van zaken sanering tuinen Nieuwstraat en toelichting sanering trottoir

Aanleiding:
Begin dit jaar is de sanering van enkele tuinen in de Nieuwstraat gestart. Dit omdat hier in een eerder
onderzoek uit naar voren is gekomen dat de hoeveelheid asbest boven de interventiewaarde lag. In
raadsmededeling 48-2019 hebben wij u vervolgens op de hoogte gebracht van de aanvullende
sanering van de tuinen bij Nieuwstraat 24 t/m 30.
Inhoud Mededeling:
Fase 1: Sanering tuinen
De sanering van de tuinen is inmiddels afgerond. Er is in de wanden van de aangrenzende percelen
geen verdere asbestverontreiniging aangetroffen. De tuinen zijn inmiddels weer aangevuld en men is
weer bezig om de tuinen opnieuw in te richten.
Fase 2: Sanering trottoir
Nu fase 1 na tevredenheid is afgerond, zijn we bezig met de voorbereidingen voor fase 2. In deze fase
wordt het trottoir aan de westzijde van de Nieuwstraat tussen de brandweerkazerne en de Gielinklaan
(Nieuwstraat 4 tot 36) gesaneerd. Dit omdat in delen van het trottoir ook asbest boven de
interventiewaarde is aangetroffen. Daarnaast bevindt zich verderop ter hoogte van de Nieuwstraat 52
eveneens een kleine spot met asbest in het trottoir. Deze wordt tegelijkertijd gesaneerd.
Vanwege de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven (niet gesprongen explosieven uit
de 2e wereldoorlog) wordt de sanering onder begeleiding van een explosieven deskundige uitgevoerd.
In dit deel van het trottoir ligt momenteel een hoge druk gasleiding. Het is niet toegestaan om boven of
nabij deze leiding saneringswerkzaamheden uit te voeren. Daarnaast kan de leiding niet drukloos
worden gemaakt om de sanering wel uit te kunnen voeren. Dit maakt het verleggen van de hoge druk
gasleiding noodzakelijk. In goed overleg met Liander is besloten om het verleggen op korte termijn uit
te voeren. Liander start daarom medio juni met het verleggen van de hoge druk gasleiding zodat
aansluitend de sanering kan worden uitgevoerd.
Doordat er eerst (deels) een nieuwe leiding aangelegd moet zijn voordat er gesaneerd kan worden,
starten de saneringswerkzaamheden in het trottoir na de bouwvak. Om de hinder voor de omgeving
tot het minimum te beperken voeren wij aansluitend meteen de herinrichting van de Nieuwstraat uit.
De sanering is na deze fase afgerond.
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