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Aan: alle omwonenden van het Glasmijterrein

Vorig jaar vertelden wij u dat het Glasmijterrein een ontmoetingsplek wordt
voor jong en oud. Maar bij de voorbereiding van de aanleg is in een
bodemonderzoek vervuiling aangetroffen van stukjes asbest die in de grond
zitten. Dit soort vondsten is niet ongewoon. Als de veiligheid of gezondheid in
het geding is nemen we direct maatregelen (bijvoorbeeld door het terrein af te
zetten) en informeren we de omwonenden. Als dat - zoals op het Glasmij-terrein
- niet het geval is, is het heel gebruikelijk dat we eerst vervolgonderzoek doen.
We zoeken dan uit waar de verontreiniging precies zit en hoe ernstig ze is. Zo
kunnen we bepalen of de verontreiniging aangepakt moet worden, of niet. En
hoe dat moet. Nu het vervolgonderzoek is afgerond kunnen we u informeren
over de omvang van de vervuiling.
Wat is er er gevonden?
Op drie plekken op het Glasmijterrein is asbest gevonden. En wel waar vroeger
de bedrijfsgebouwen van Glasmij hebben gestaan. Dit is aan de westkant van
de Glasmijweg. Op de tekening (op de achterzijde van de nieuwsbrief) zijn de
plekken ingetekend waar de asbest is gevonden. Uit het onderzoek blijkt dat
het gaat om stukjes asbest die waarschijnlijk afkomstig zijn van de gesloopte
gebouwen.
Is dit gevaarlijk voor de volksgezondheid?
Asbest is gevaarlijk als er het risico is dat asbestvezels in de lucht komen. Maar
omdat het hier gaat om vaste plaatjes met asbest die in de grond zitten zijn er
geen noemenswaardige risico’s. Daarom is het ook niet nodig om het terrein
met hekwerken af te zetten. Het is ook geen probleem als mensen het terrein
oplopen om bijvoorbeeld hun hond uit te laten.
Hoe gaan we verder?
Bij de aanleg gaan we rekening houden met de gevonden vervuilingen.
Misschien is het nodig om vóór het aanleggen van de speelvoorzieningen
de plek te saneren. Of dat moet en hoe we dat moeten doen gaan we nog
precies uitzoeken. Maar zeker is dat we gaan werken volgens de wettelijke
voorschriften zodat geen gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. We houden u
op de hoogte.
Heeft u nog vragen na het lezen van deze brief? Mail dan naar: info@mijnmsp.nl
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