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Het voortgangsbericht no. 32 van IXAS kunt u lezen op www.gaasperdammerweg.nl.

Verder nieuws
Een klacht van een bewoner hebben wij doorgestuurd naar Rijkswaterstaat en op 19 april
2016 besproken op het Vinger aan de Pols overleg met IXAS en Rijkswaterstaat. Dit is een
maandelijks overleg met de omliggende wijken aan de A9. Wij kregen het volgende
antwoord.
"Sinds enkele weken ligt er een berg grond op het terrein tussen de Gooiseweg, de
Karspeldreef en de wijk Kelbergen. IXAS heeft dit terrein in gebruik voor het project A9
Gaasperdammerweg. Tijdens het VAP overleg op dinsdag 19 april heeft u aangegeven dat de
berg grond door bewoners van Kelbergen als hinderlijk ervaren wordt. Met deze mail
informeer ik u over de maatregelen die we nemen om deze hinder te verkleinen.
Deze week ordenen we het depot. Dit is nodig voor de keuring van de grond. Bovendien ziet
het er dan wat netter uit.
Daarna (waarschijnlijk ook nog deze week) wordt de grond gekeurd. Het is in Nederland
wettelijk verplicht om alle vrijgekomen grond te voorzien van een keuringsrapport. Zo ook de
grond die vrijkomt in dit project. Dat is een standaard procedure. Er is geen reden om aan te

nemen dat er met de grond iets aan de hand is.
Afhankelijk van het vinden van een bestemmingslocatie verwijderen we op termijn de hele
berg. We verwachten in mei te kunnen starten met het afvoeren. Zodra we weten wanneer
alles weg kan zijn, informeren we u hierover."
Op het overleg hebben wij ook gevraagd de hellingbanen van de fietspaden te beplanten. Over
enkele weken zullen hier wilde bloemen worden ingezaaid.
Zo ziet u overleg, mailen of bellen bij klachten kan helpen.
Kijk voor meer informatie op bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl.

Heeft u een vraag, klacht of melding? Bel dan met het gratis informatienummer van
Rijkswaterstaat: 0800-8002 of e-mail: 08008002@rws.nl.

