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Geachte raadsleden, 
 
In januari 2020 bent u door de Argos zorggroep bijgepraat over de plannen van de nieuwbouw van 
de Klepperwei. In reactie op berichten op de social Media, over de start van de 
sloopwerkzaamheden, heeft de  EVA-fractie  hierover vragen gesteld.  In deze raadsbrief wordt 
antwoord gegeven op de gestelde vragen: 

Vraag:  

Waarom is er tussentijds geen update geweest naar de raad over de start van de sloop? 

Antwoord: 

Uit uw vraag blijkt dat de verwachting bij u leeft dat wij u zouden informeren over de start van de 
sloop van de Klepperwei. Wij hebben ons deze behoefte niet gerealiseerd, waarvoor excuses. 
We hebben afspraken gemaakt met Argos over de communicatie met de samenleving. Als 
verantwoordelijke voor het bouwproces is Argos, naast de aannemer, het beste op de hoogte van de 
actuele voortgang. In juli 2021 is de Argosgroep dan ook gestart met de communicatie over de 
voortgang van het project. Dit door informatieavonden te organiseren voor omwonenden. Tijdens 
deze avonden is onder meer aangegeven dat de verwachting is dat de sloopwerkzaamheden medio 
oktober zullen starten. Als eerste zullen de asbesthoudende materialen uit het gebouw zorgvuldig 
worden verwijderd. 

Vraag: 

De omwonenden zijn wel geïnformeerd, hoe en wanneer is dit gedaan? 
Antwoord: 

De Argoszorgroep heeft op 27 juli 2021 en 24 augustus 2021 informatieavonden voor de 
omwonenden gehouden. Tijdens deze avonden is door Argos, de aannemer en het sloopbedrijf uitleg 



  
  
 
 
 
  
  

 
 
gegeven over de wijze van sloop en de planning van de sloopwerkzaamheden. Tevens is de 
verkeerssituatie in de omgeving tijdens de werkzaamheden toegelicht. Daarnaast is ook de wijze van 
funderen besproken. Tot slot zijn er afspraken gemaakt over de communicatie tussen de aannemer 
en omwonenden. Bij deze bijeenkomst is ook een gemeentelijke vertegenwoordiger aanwezig 
geweest. 

Wij hopen u hiermee alsnog voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 


