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Bewoners Belangenvereniging Kelbergen

Bericht over verwijderen van asbest in het eerste (groene) en een deel van het tweede
(blauwe) kwadrant.
Op 22 januari 2019 had BBK een gesprek met Eigen Haard en Dirkzwager Groep. Punten uit dit
gesprek staan hieronder.
Vanaf februari tot en met augustus worden in Kelbergen de laaste panelen met asbest verwijderd
en wordt waar nodig betonherstel gedaan. De panelen met asbest zitten onder de overstekende
dakrand.
Voor aanvang van het werk ontvangen de huurders een brief met brochure en een planning van de
aannemer Dirkzwager Groep / Eigen Haard. Een tot anderhalve week voor de start van het werk
ontvangen bewoners nog een brief.
Er worden steigers in de voor- en achtertuin geplaatst. Voor het werk aan de achterkant van de
hoge woningen (no. 28 t/m 36) wordt een hoogwerker ingezet.
Ook de BBK zal nog een brief bij bewoners in de bus doen waarin staat hoe er gewerkt moet
worden ten aanzien van het verwijderen van de asbest. Indien het werk niet juist wordt uitgevoerd
en / of als er klachten zijn vragen wij u te bellen met een van de telefoonnummers die in de brieven
en/of brochure staan. Wij stellen het op prijs als u ook ons op de hoogte houdt van uw klacht(en).
De eigenaren van de woningen ontvangen ook een brief van Dirkzwager Groep zodat ze weten dat
in de buurt wordt gewerkt. Tegen betaling kunnen zij de werkzaamheden laten uitvoeren.
Let op! De werkzaamheden kunnen helaas niet worden aangepast aan uw vakantieperiode.
Misschien kunt u uw sleutel bij de buren afgeven of anders contact opnemen met Dirkzwager
Groep.
Bij slecht weer wordt de planning aangepast. Het betreffende blok dat aan de beurt zou zijn wordt
overgeslagen en verplaatst naar een andere datum.
Gedurende de werkzaamheden zal er een bouwkeet worden neergezet. De keet zal op een plaats
komen waar zo min mogelijk overlast zal zijn.
Dagelijks is Remco Sinnige van Dirkzwager Groep aanwezig in de wijk.
Wekelijks is Bart Bouwens van Eigen Haard aanwezig in de wijk.
Telefoonnummer Dirkzwager Groep tussen 7.30 en 17,00 uur 036 – 547 20 70 (zie ook de
bewoners informatie).
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