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Geachte heer/mevrouw, 
 
Met onze brief van 10 juni 2020 hebben wij u geïnformeerd over de noodzakelijke vernieuwing 
van de bovenste laag grond bij de speeltuinen aan de Nassaustraat en de Nanne Sluisstraat. 
Inmiddels is de benodigde vergunning verleend, het bodemsaneringsplan goedgekeurd en het 
aanbestedingstraject afgerond. Het werk wordt uitgevoerd door GP Groot sloopwerken en 
saneringen bv. Met deze brief willen wij u informeren over de start en de uitvoering van de 
werkzaamheden. 
 
Planning komende maanden 
Afgelopen week hebben landmeters de speeltuinen ingemeten voor het maken van het 3d-
model van het gehele terrein. Vanaf 1 maart 2021 zullen de voorbereidende werkzaamheden 
gaan plaatsvinden. Hierbij moet u denken aan het plaatsen van hekken en borden, het inrichten 
van een bouwdepot en het tijdelijk weghalen van de speeltoestellen bij de Nassaustraat. 
 
Vervolgens wordt bij de speeltuin bij de Nassaustraat het gras verwijderd, de grond ontgraven, 
drainage aangebracht, de grond weer aangevuld en het gras opnieuw ingezaaid. 
 
Rond 23 maart 2021 worden de speeltoestellen bij de Nanne Sluisstraat tijdelijk weggehaald. 
Ook zal daarna op deze plek het gras worden verwijderd, de grond worden ontgraven, drainage 
worden aangelegd, de grond weer worden aangevuld en het gras opnieuw worden ingezaaid. 
 
De uitvoering van de werkzaamheden gaat in totaal ongeveer twee maanden duren. 
 
Naar verwachting worden de speeltoestellen begin mei 2021 teruggeplaatst. Dit laatste duurt 
wat langer omdat het gras voldoende gegroeid moet zijn. 
 
Wat gaat u er van merken 
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur. Het 
terrein waar gewerkt wordt is afgezet met bouwhekken. Het speelterrein aan de Nassaustraat 
is niet toegankelijk vanaf 1 maart en het speelterrein aan de Nannesluisstraat is niet toegankelijk 
vanaf 23 maart. Als de werkzaamheden begin mei helemaal klaar zijn, dus als het gras is 
gegroeid en de speeltoestellen zijn teruggeplaatst, kan er weer worden gespeeld.  
 
Om het werk te kunnen uitvoeren is er een kraan op de locatie aanwezig om de vervuilde grond 
te ontgraven en daarna de schone grond aan te brengen. De vervuilde grond zal met 
vrachtwagens worden afgevoerd en de schone grond zal met vrachtwagens worden 
aangevoerd. Op de afbeelding op de volgende pagina kunt u de route zien die de vrachtwagens 
moeten rijden. Zij zullen rustig rijden, zodat overlast voor de bewoners zo min mogelijk zal zijn.  
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Daarnaast zal er een keet en een kleed-/wasgelegenheid aanwezig zijn op de locatie aan de 
Nannesluisstraat. Deze zullen op de depotlocatie worden neergezet. 
 
Informatie en gebruik BouwApp 
Indien u in het bezit bent van een mobiele telefoon kunt u gebruik maken van de BouwApp. Via 
deze app wordt u direct op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen rondom de uitvoerende 
werkzaamheden. Ook kunt u via deze app direct een vraag of opmerking sturen naar GP Groot 
of een verzoek of klacht indienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beschikt u niet over een mobiele telefoon dan kunt u uiteraard ook telefonisch contact opnemen 
met het bedrijf GP Groot via telefoonnummer 088-4720700 of met mevrouw D. Hakvoort via het 
algemene nummer van de gemeente Enkhuizen (0228) 360 100. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders,  
 
Debbie Hakvoort 
Beleidsmedewerker Ruimte / Milieu 


