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Sanering Fabriekstraat 22
Op locatie Fabriekstraat 22 wordt de komende 2 tot 3 weken een bodemsanering
uitgevoerd. De gebeurt in twee delen. Het eerste deel is het verwijderen van
verontreinigde grond. Het tweede deel is het oppompen en lozen van verontreinigd
grondwater. Omdat er vluchtige stoffen in de grond zitten kan het graven tot
stankoverlast in de buurt leiden.
Achtergrondinformatie
Dinsdag 14 november 2017 zijn we gestart met het verwijderen van de bovenste laag
schone grond. Daarna wordt tot ongeveer 2 meter diep gegraven. Dit is tot net boven het
grondwater. Vrijdag 17 november 2017 wordt er bronnering geplaatst. Dit zijn pompen
waarmee het grondwater wordt opgepompt. Dat gebeurt in het weekend van 18 en 19
november 2017. Het grondwater wordt opgepompt en op de riolering geloosd. Dit is
nodig om dieper te kunnen graven. De ontgraving wordt ongeveer 5 meter diep.
Nadat de verontreinigde grond is verwijderd, wordt het gat met schone grond opgevuld.
De verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerkingslocatie.
Het grondwater dat wordt opgepompt, laten we niet zomaar in het riool lopen. Het wordt
eerst gefilterd (schoon gemaakt). De filterinstallatie daarvoor staat op het bouwterrein.
De aannemer die saneert is Driessen. De aannemer moet tijdens de werkzaamheden aan
strenge eisen voldoen. Het werk staat onder toezicht van een milieukundig begeleider
van Tritium. De Omgevingsdienst houdt als bevoegd gezag toezicht op het naleven van
de vergunning en de wettelijke eisen. Voor de sanering is door de Omgevingsdienst een
vergunning verleend. Deze ligt ter inzage. Er is een omgevingsplan opgesteld wat door
de GGD is getoetst en onder meer regelt dat de lucht om de sanering wordt gemeten,
zodat bij het overschrijden van wettelijke waarden ingegrepen kan worden.
Klachten of vragen
Voor klachten of vragen om nadere informatie kunt u bij de volgende personen of
organisaties terecht:
Gemeente Deurne – (0493) 38 77 11 of info@deurne.nl
- (Voortgang) werkzaamheden, verkeersafwikkeling: Patrick Moors of Theo van
Gend
- Milieukundige vragen: Margot Bressers
- Algemene vragen of bij afwezigheid van anderen: Vincent Snels
Overigen
- Vergunning tot saneren: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant www.odzob.nl
- Lozen grondwater: waterschap Aa en Maas www.aaenmaas.nl
- Omgevingsplan: GGD Brabant-Zuidoost www.ggdbzo.nl

Woningbouw
Als de sanering is afgerond en er schone grond is aangebracht, kan aannemer AM starten
met de volgende fase van de woningbouw in het project Façade Deurne. Het nieuwe
wijkje in de Sint Jozefparochie raakt daarmee steeds verder af. Meer weten over de
nieuwe woningen of de planning van de bouw? Kijk dan op www.facadedeurne.nl.
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