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Geachte heer / mëvrouw,

GÍaag informeren we u over het volgende.

Grondwerkzaamheden
De gemeente weTkt aan een wonlngbouwp an op het vooÍma ige Centurionterrein aan de

Schouwstraat achter de Leimuiderd jk.

Aanstaande vÍÍdag 19 mei worden er enke e werkzaaÍÍrheden uitgevoerd op de locat e

voor de n euwbouw Op de erfgÍens heeft eerder een asbest schutting gestaan. Daar ziln

nog enke e resianten van achteÍgebleven. D e worden veMijderd. EÍ zjjn ook een viertal
plekken gevonden met een ichte olie veronireiniging. De verontreiniging rs klein en

volgens de wet- en rege geving hoeft dit niet tè woTden gesaneerd, maa. we willen hel

toch graag opruimen. De gemeènte gaat daarom op de plèkken van de lchte ollë

verontreiniging alsnog een geringe hoeveelheid grond afgraven en afuoeren.

De werkzaamheden duren naaÍ verwachting een dag maaÍ we houden rekening met een

kleine uitloop op zaterdag. Het werk wordt uitgevoerd door de AW Vess es lnÍa u t Lisse.

Verklaring van geen bezwaar voor woningbouw binnen
Het ministerie van lnfrastruciuur en [,4 lieu heefl een "VeÍk aring van geen bezwaaf'
afgegeven voor won ngbouw op het voormalige Centurionterrein. D i is goed nieuws voor

het Centurionterrein. We kunnen n iedeÍ geval aan de s ag met hei won ngbouwplan

Rozenhof van ontwikkelaar Janssen de Jong voor 32 woningen.
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VooÍdat de bouw kan sladen moet ontwikkelaar Janssen de Jong eersl een deÍinitief plan

maken. Als dat p an akkooTd s, kan daarmee een omgevingsvergunning ingediend
worden. Het s nog niet bekend hoe lang dit duurt.

Voor meer infoÍrnatie z e ook www.haar emmerrneeraemeente.n /Ír senhout-centrura

À,4ocht u nog vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met meneer
Allart Bruinsma over het oprulmen van de bodemverontreiniging of mevÍouw Bilge Ev n

(pÍojectmanager) over het plan voor de woningen via nfo@haar emmermeer. n

of via 0900-1852.

Namens de gemeenie HaaTlemmeÍmeer,

Geb edsmanager HaarlemmeÍmeer zuid,


