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Vanuit diverse omwonenden en vanuit de bewonersvereniging De Krijgsman hebben wij meermaals 

signalen ontvangen dat er behoefte is aan toelichting over de asbestsanering op het voormalige 

volkstuinencomplex langs het IJmeer. Met deze brief nodigen wij u mede namens de 

Exploitatiemaatschappij de Krijgsman CV (KNSF-Dura Vermeer) en de Omgevingsdienst Flevoland & 

Gooi en Vechtstreek (OFGV)  uit voor een online webinar via Zoom op woensdag 28 oktober over dit 

onderwerp waarin wij duidelijkheid willen geven over de situatie en in willen gaan op de vragen die er 

leven. Als bijlage bij deze brief ontvangt u informatie over de afgelopen periode en de huidige stand 

van zaken met betrekking tot de asbestsanering. Deze informatie is opgesteld door de OFGV. 

 

Deelnemen aan webinar 

Iedereen kan aan het webinar deelnemen. Ga naar gooisemeren.nl/dekrijgsman en meld u hier aan. U 

ontvangt een bevestiging van aanmelding via e-mail. Hierin vindt u de link om het webinar te volgen. U 

kunt het webinar op alle apparaten (smartphone, tablet, laptop of pc) volgen zolang u maar een 

internetverbinding heeft. Het webinar begint om 19.00 uur en duurt tot 20.00 (met eventuele 

mogelijkheid tot uitloop). Tijdens het webinar kunt u vragen stellen. Dit kan door uw vraag te typen in 

de chatfunctie.  

 

Aanleiding  

Op de langgerekte groenstrook aan de rand van IJmeer lag, zoals bij velen bekend, vroeger een 

volkstuinencomplex. De grond is inmiddels eigendom van KNSF Vastgoed en maakt onderdeel uit van 

het bouwproject  “de Dijkvilla’s” wat momenteel in voorbereiding is. Ten tijde van het gebruik als 

volkstuinencomplex door de volkstuinenvereniging is asbest gebruikt voor o.a. daken, beschoeiing, 

plantenbakken etc. Voordat er op deze grond ontwikkeld mag worden, moet de grond gesaneerd zijn. 

In de bijlage leest u op hoofdlijnen hoe dit saneringsproces er de afgelopen periode uitzag en waar het 

proces nu staat.  

 

Inhoud webinar 

Tijdens het webinar vertellen vertegenwoordigers van Exploitatiemaatschappij de Krijgsman CV en de 

OFGV over de sanering in de afgelopen periode, waar we nu staan en wat er nog gaat komen. U krijgt 

ruim gelegenheid om via de chatfunctie vragen te stellen. Bij het aanmelden voor het webinar kunt 

aangeven welke vragen u nu al heeft.  
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De asbestdeskundigen van beide partijen zijn aanwezig om antwoord te geven op specifieke vragen 

van uw kant. Tijdens het webinar proberen wij zo veel mogelijk vragen te beantwoorden. Na het 

webinar publiceren wij de gestelde vragen en de antwoorden.  

 

Graag tot  ziens bij het webinar op 28 oktober! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

Twan Zeegers 

projectleider 


