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Persbericht  

 
Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente 
 
Goor, … oktober 2013 

 

 

Inventarisatie project Sanering ’t Gijmink klaar 
 

De inventarisatie van de particuliere percelen in woonwijk ’t Gijmink in Goor is 

klaar. In de afgelopen maanden zijn vrijwel alle percelen samen met de 

bewoners geïnspecteerd. Ook werd het openbaar groen in kaart gebracht. Met 

de uitkomst van de inventarisatie wordt het vermoeden bevestigd dat in de 

bodem van een groot deel van de percelen asbest aanwezig is. Nader 

bodemonderzoek moet duidelijk maken hoeveel precies en op welke locaties.  

 

Inmiddels hebben alle deelnemers een inventarisatierapport thuisgestuurd gekregen. 

Vorige week werden speciale spreekuren georganiseerd om bewoners de mogelijkheid te 

geven vragen te stellen naar aanleiding van het toegestuurde rapport. 97 procent van de 

perceelseigenaren binnen het projectgebied heeft meegedaan aan de inventarisatie. De 3 

procent, die niet heeft deelgenomen bestaat hoofdzakelijk uit perceelseigenaren, die al 

eerder een (bodem)onderzoek hebben gehad in het kader van andere regelingen. “Ik ben 

blij dat zoveel mensen gehoor hebben gegeven aan onze oproep om mee te werken aan 

de inventarisatie. Op deze manier hebben we samen de eerste stap gezet op weg naar 

een schone en veilige leefomgeving”, zegt gedeputeerde Ineke Bakker.  

 

Zorgvuldige inventarisatie 

De inventarisatiebezoeken aan de perceelseigenaren bestonden uit een gesprek en het 

vastleggen van de situatie. Daarbij werd onder meer gekeken naar de bebouwing, 

beplanting, schuttingen, vijvers, tuinhuisjes enz. De uitkomsten van de inventarisatie 

worden gebruikt voor het bodemonderzoek en een eventuele sanering. Daarnaast worden 

de gegevens uit de inventarisatie gebruikt om, als een perceel in aanmerking komt voor 

sanering, per perceel een voorstel te kunnen doen voor een herinrichtingsvergoeding. 

Het voorstel voor deze vergoeding wordt voorafgaande aan de sanering aan de bewoners 

gepresenteerd.  

 

Volgende fase: bodemonderzoek 

Aan de hand van de uitkomsten van de inventarisatie en op basis van eerdere 

onderzoeken, wordt op dit moment het plan voor bodemonderzoek voorbereid. De 

planning is dat de bodemonderzoeken in 2014 worden uitgevoerd. Bij dit 

bodemonderzoek worden op veel plekken in de wijk sleuven gegraven en grondmonsters 

genomen. Aan de hand daarvan kan worden bepaald op welke plekken daadwerkelijk 

sanering plaats moet vinden. In de periode 2015 tot en met 2017 staat de uitvoering van 

de feitelijke sanering gepland. 

 

Sanering ‘t Gijmink 

De provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente zijn begin dit jaar begonnen met 

de voorbereiding van een nieuwe asbest bodemsanering in de wijk ’t Gijmink. Het gaat 

om een gebied met zo’n 550 percelen, die liggen in een ring rond het gebied waar sinds 

2006 de bodemsanering en herstructurering van de wijk worden uitgevoerd door de 

provincie, woningbouwcorporatie Viverion en de gemeente.  
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Het is de bedoeling om de tuinen van de woningen en het openbaar groen te saneren. 

“We nemen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een schone en veilige 

leefomgeving. We willen de mogelijke gezondheidsrisico’s van blootstelling aan asbest 

wegnemen en daarom zijn provincie, gemeente en rijk bereid om geld te investeren in de 

sanering”, zegt wethouder Josh Sijbom. “De mensen in ’t Gijmink hebben nu eenmalig de 

kans om op kosten van de overheid hun tuin schoon te laten maken. Alle reden dus om 

mee te doen.” 

 

 

Informatie: Rob Heetland, team Communicatie, provincie Overijssel, telefoon 038 499 92 73 of bij 

spoedvragen buiten kantooruren 06 18 30 00 03 

 


