15 oktober 2021
Beste bewoner(s) van het Meidoornpad, Kastanjelaan,
In uw straat komt een onderzoek naar asbesthoudende rioolkit. U kunt dan geen gebruik
maken van de weg maar wel van de voetpaden. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de
Kastanjelaan, Meidoornpad tot huisnummer 3.
Wanneer?
Hieronder volgt een planning voor aankomende week zodat u weet wat u kunt verwachten.
- Dinsdag 19 oktober wordt de weg opengebroken. Het is niet mogelijk om uw auto in
straat te parkeren.
- Woensdag 20 oktober ziet u mensen in witte pakken lopen in het Meidoornpad en
Kastanjelaan. Dan wordt namelijk het onderzoek uitgevoerd naar asbesthoudende
rioolkit.
- Donderdag 21 oktober wordt de weg weer netjes dichtgemaakt met een puinlaag.
- Vrijdag 22 oktober kunt u weer gebruik maken van de weg.
Waarom dit onderzoek?
De Nederlandse rioleringsbranche is een onderzoek gestart naar de aanwezigheid van asbest
in voegenkit van rioolbuizen. Om riolen waterdicht met elkaar te verbinden, is tussen 1945
en 1993 zogenoemde voegenkit gebruikt die asbest kan bevatten. Die kit zit binnen in het
riool en vormt geen probleem voor de volksgezondheid. Als het riool wordt afgebroken,
bestaat er een kans dat er asbestvezels vrijkomen. Dit kan een risico zijn voor de
rioolmedewerkers. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers veilig kunnen werken.
Daarom onderzoeken we dit.
Wat gaat er gebeuren?
Met het onderzoek wordt bepaald of er vezels vrijkomen tijdens het opbreken van de
riolering. Hiervoor wordt het oude riool op drie verschillende manier afgebroken, waarbij de
firma Geofox verschillende luchtmetingen gaat uitvoeren. De metingen worden zorgvuldig
geanalyseerd en de resultaten daarvan bepalen op welke manier wij verder kunnen met
verwijderen van het oude riool in het Meidoornpad en Kastanjelaan.

Heeft u na het lezen nog vragen?
Stel ze aan buurtconciërge Fred Castelijns. Fred is dagelijks aanwezig op het werk. Hij
beantwoordt uw vragen en opmerkingen en kan waar nodig wat hand- en spandiensten
verrichten. Contactgegevens van Fred Castelijns zijn, f.castelijns@duravermeer.nl. Hij is
telefonisch bereikbaar op nummer: 06 433 978 58.
Contact
Kijk geregeld op de BouwApp om op de hoogte te blijven van actuele informatie over het
project. Download de Dura Vermeer BouwApp via de App Store of Google Play. Selecteer het
project ‘Engweg & omgeving’ en klik op het sterretje om deze favoriet te maken. Of kijk op:
https://debouw.app/projects/engweg-omgeving/updates.
Informatie over het project
Algemene informatie over het project vindt u ook op:
https://debouw.app/projects/engweg-omgeving/updates
https://www.dorpsbelangenhoogland.nl/dossiers/reconstructie-engweg/
www.amersfoort.nl/engwegomgeving
Uw mening is belangrijk voor ons
Wij zijn ons ervan bewust dat u overlast kunt ondervinden van de werkzaamheden. Wij doen
ons best om dit zoveel mogelijk te beperken. U kunt ons helpen door te laten weten wat uw
mening is over de uitvoering van de werkzaamheden. Dat kan door u aan te melden voor
een vragenlijst. Met de online vragenlijst meten wij de tevredenheid van de omgeving. Als u
zich aanmeldt ontvangt u, binnen enkele weken een link naar de vragen. De uitkomsten
helpen ons om onze werkzaamheden en de communicatie te evalueren en te verbeteren.
Zie: www.uwmeningtelt.nu/engwegenomgeving. Of maak gebruik van deze QR-code:

Ons streven is om u tijdig te informeren. Helaas is deze brief later gecommuniceerd, onze
excuses hiervoor. Alvast dank voor uw begrip en medewerking!
Hartelijke groeten,
Bouwteam Engweg

