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Geachte mevrouw/mijnheer,

Wij hebben u al eerder geïnformeerd over de geplande sloop van het voormalige RABO-

bankgebouw op Stadsplein nr. 101. In het centrum wordt al langer gesloopt, verbouwd en 

gebouwd aan een modern en dynamisch centrum. De sloop van het voormalige bankgebouw 

is een belangrijke vervolgstap om het Stadsplein te kunnen inrichten. Op 22 september, 13.00 

uur, deelt wethouder Dick van Sluis  de eerste klap met de slopershamer uit. 

Slopen van het pand

In week 37 beginnen we met het verwijderen van asbest en overige noodzakelijke 

werkzaamheden; zoals het afsluiten van nutsvoorzieningen. Vervolgens gaat aannemer 

Oranje bv aan de slag met de verdere sloop van het pand. Naar verwachting zijn de 

werkzaamheden in de loop van oktober 2018 afgerond. Als laatste wordt het terrein opgevuld 

met zand en bestraat met klinkers.

Overlast,en werktijden sloop

Het voormalige kantoor van de RABO-bank ligt centraal op het Stadsplein, midden tussen de 

omringende bebouwing. De sloop van het pand zorgt voor overlast; onder andere door 

vrachtverkeer en lawaai. Wij vragen uw begrip hiervoor. We doen ons best om de overlast 

waar mogelijk te beperken .

Het sloopwerk gebeurt op doordeweekse dagen, van 7.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur. Het kan 

voorkomen dat het noodzakelijk is op andere tijdstippen te werken.  Als dat zo is, laat de 

aannemer dat van te voren weten.

Veiligheid 

Vanzelfsprekend willen we de sloop zo veilig mogelijk laten verlopen. Het terrein wordt 

afgezet met een houten hekwerk, ‘aangekleed’ met  groene beplanting. Er  komt een 

specifiek verkeersplan. Waar nodig zijn er tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht. Deze 
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kunnen o.a bestaan uit het aanpassen van de normale verkeersroutes en van de maximum-

snelheid. Ook komt er een route voor afvoer van materialen en materieel. Waar nodig worden 

verkeersregelaars ingezet. 

Asbestsanering

Voorafgaand aan de daadwerkelijke sloop gaat met ingang van 12 september een bedrijf het 

aanwezige asbest uit het gebouw verwijderen; uiteraard volgens de wettelijke voorschriften. 

De mensen die aan het werk zijn dragen de voorgeschreven beschermingsmiddelen (blauwe 

overalls en maskers). Schrikt u hier niet van. Dit betekent dat zij hun werk naar behoren en 

volgens de regels uitvoeren. De aanwezige asbest wordt in speciale verpakkingen afgevoerd.

Bouwkundige voor- en na opname omliggende bebouwing  en trilling- en geluidmeting

Vaak wordt bij sloop of nieuwbouw van een project groot materieel ingezet (kranen, 

vrachtwagens, etc.). Dit gecombineerd met de lokale bodemgesteldheid kan trillingen 

veroorzaken. Trillingen die naast overlast ook mogelijk schade kunnen veroorzaken bij 

gebouwen in de directe omgeving. Daarom hebben wij Quattro Expertise gevraagd voor en 

na afloop van de sloopwerkzaamheden bouwkundige opnames uit te voeren en de resultaten 

vast te leggen. Het gaat dan om gebouwen in een straal van 30 meter rond het voormalige 

bankgebouw. Tijdens de sloopwerkzaamheden blijven wij door middel van trillingmeting de 

activiteiten monitoren. Ook zullen wij regelmatig de geluidbelasting metenl.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de sloopwerkzaamheden? De volgende medewerkers 

van de Unit Vastgoed van de gemeente Capelle aan den IJssel: staan u graag te woord:

Projectmanager  Peter Kroonen, telefoon 010 2848948 of •

p.kroonen@capelleaandenijssel.nl

Waarnemer van Peter Kroonen: Henk Bierens, fa. Search, telefoon 06-53262544 •

Henk.Bierens@sgs.com

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Facilitaire Diensten,

M.E. Tobé
 


