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Aanvullende sanering tuinen Nieuwstraat 24 t/m 30

Aanleiding:
In januari 2019 is gestart met de 1e fase van de sanering aan de Nieuwstraat te Dinxperlo. In deze
fase moesten 9 tuinen worden gesaneerd. Voor deze sanering zijn er goede afspraken gemaakt met
de bewoners en de sanering is goed verlopen. Conform afspraak met bewoners, zijn de
saneringswerkzaamheden in de tuinen voor 1 april 2019 afgerond. Enkele bewoners zijn inmiddels
weer begonnen met de opbouw van de tuin. Bij de 1e fase is geconstateerd dat in de grens met de
aanliggende percelen meer asbest is aangetroffen dan van tevoren werd verwacht. Om die reden is er
een vervolgonderzoek uitgevoerd bij de betreffende locaties. Middels deze raadsmededeling brengen
wij u op de hoogte van de bevindingen en het vervolgproces.
Inhoud Mededeling:
Aanvullende sanering
Bij de 1e fase is op de scheiding van een aantal aangrenzende tuinen, meer asbest aangetroffen dan
vooraf werd ingeschat op basis van het eerste onderzoek. Dit betreft enkel de tuinen welke zich het
dichtst bij de oorspronkelijk bron bevinden. Op basis hiervan is in de tuinen van huisnummer 24 t/m 30
extra onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van asbest. De resultaten geven aan dat er
asbest aanwezig is in de voor- als achtertuinen bij 24, 26, 28 en 30. De hoeveelheid aangetroffen
asbest ligt boven de interventiewaarde. In de achtertuin van 28 is asbest beneden de
interventiewaarde aangetroffen maar omdat deze achtertuin midden in het saneringsgebied ligt en
midden in de oorspronkelijk bron, wordt deze voor de zekerheid ook meegenomen. De kans dat er
hier nog asbestnesten zitten is namelijk zeer groot.
Bewoners
Met de bewoners van de huisnummers 24 t/m 30 zijn goede gesprekken gevoerd over de komende
sanering. Met deze bewoners zijn nadere afspraken gemaakt over praktische zaken en het
vervolgproces. Met de aannemer wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden om de
werkzaamheden bij de betreffende tuinen op korte termijn te starten. Deze aanvullende
saneringswerkzaamheden vallen onder de huidige afspraken met de provincie Gelderland.
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