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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom,
Met deze brief willen wij u informeren over de bodemsaneringswerkzaamheden die binnenkort starten op het terrein van
de voormalige brandweerkazerne op de hoek van de Westersingel en de Van Konijnenburgweg.
In opdracht van de gemeente heeft enige tijd geleden een bodemonderzoek plaatsgevonden op het betreffende terrein
op de hoek van de Westersingel en de Van Konijnenburgweg.
Uit dit onderzoek is gebleken dat in het noordelijke deel van het terrein de grond op twee plaatsen verontreinigd is.
In een deel van het nabij gelegen plan Bergs Licht is reeds een grondsanering in gang gezet door het door de gemeente
ingeschakelde bedrijf Gubbels Wegenbouw en Sloopwerken B.V. In navolging op deze sanering wordt meteen de grond
van de locatie van de voormalige brandweerkazerne gesaneerd.
Bij de uitvoering van de grondsanering op de hoek van de Westersingel en de Van Konijnenburgweg wordt circa 30 m3
verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker.
Na de voltooiing van de sanering op het terrein van de voormalige brandweerkazerne en het beëindiging van het
opslagdepot voor de herinrichting van de Bruinevisstraat en Fabrieksstraat, zal het burgerinitiatief, 'de wilde bloemen
tuin' hersteld worden, in afwachting van verdere ontwikkeling van het terrein.
Mochtřu naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdelingsmanager
Stedelijke Ontwikkeling, mevrouw A.M.A. Vrijenhoek - de Vries, bereikbaar via het telefoonnummer 0164 - 277 657 of per
e-maiļ: a.m.a.vrijenhoek@bergenopzoom.nl.
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