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Start van de sloop 

Vorige week zijn wij gestart 
met de machinale sloop van 
de woningen.  

Asbestsanering 

Uit alle sloopwoningen wordt 
voorafgaand aan de machinale 
sloop eerst het eventueel 
aanwezige asbest verwijderd. 
Hiervoor is een deskundig en 
gecertificeerd bedrijf 
ingehuurd. Asbest dat wordt 
verwijderd komt niet op straat 
terecht en vormt  voor u geen 
gevaar, zolang u buiten de 
gele linten blijft.
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Sloop woningen   

De eerste woningen zijn gesloopt! Na een 
voorbereidingsperiode met ecologische maatregelen en 
asbestverwijdering, zijn we nu begonnen met het echte 
sloopwerk. De eerste woningen die gesloopt zijn, zijn twee 
woningen in de Pastoor Wijnenweg. Deze moesten we vooraf 
slopen om bij de achtertuinen te kunnen komen. De tuinen 
tussen de Pastoor Wijnenweg en de Proosdijweg zijn nu bijna 
leeg. 

Afgelopen week zijn we begonnen met het slopen van de 
woningen aan de Ruttensingel en de Heimoweg. Naar 
verwachting zijn deze eind volgende week volledig gesloopt. 

Tegelijkertijd met het slopen, wordt uit de woningen aan de 
Meester Ulrichweg en de Pastoor Wijnenweg de asbest 
verwijderd.

De nieuwsbrief informeert u over de voortgang van de sloop van de woningen aan de Ruttensingel, 
Heimoweg, Meester Ulrichweg, Pastoor Wijnenweg en Proosdijweg. Naast de info over het project 
geven we ook informatie over evenementen, verkeersafsluitingen en andere weetjes.

Bereikbaarheid 

Voor de veiligheid van de weggebruikers van de Ruttensingel 
én ter voorkoming van hinder voor de omwonenden, 
gebruiken wij de Heimoweg als centrale in- en uitrit. Zo hoeven 
wij niet onnodig door de wijk te rijden en blijven er zoveel 
mogelijk parkeerplaatsen voor u beschikbaar. De Heimoweg 
blijft tot het einde van de sloopwerkzaamheden afgesloten 
voor alle verkeer. 

Voor de asbestverwijdering hebben we de Pastoor Wijnenweg 
gedeeltelijk afgesloten. Bewoners uit die straat kunnen hun 
woningen bereiken, maar het is nu een doodlopende weg. 
Omdat we een gedeelte van de Pastoor Wijnenweg ook nodig 
hebben voor het afvoeren van de materialen, blijft deze 
afsluiting nog tot januari 2021 gehandhaafd. 
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Marktplaats 

Heeft u interesse in gebruikte 
materialen? 

Kijk dan eens op 
bloemgebruiktebouwmaterialen.nl 

Kunst in de wijk 

Door kinderen zijn 
panelen geschilderd. 
Deze zijn aan de 
bouwhekken bevestigd. 
Daarnaast zijn er op 
diverse ramen 
schilderingen 
aangebracht, die het 
sloopgebied opvrolijken. 

In de komende periode 
gaan we ons richten op 
de kerst. In opdracht van 
Servatius gaan wij 
kerstversieringen maken uit sloopmaterialen. Wij maken 
kerstbomen, waarin bewoners kerstberichten kunnen hangen.

Meer informatie nodig? 

Indien u nog vragen heeft of nog meer informatie wilt over de 
sloopwerkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met 
Maarten Beks van Bloem Sloopwerken & Recycling BV.  

Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-52640722.
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