In deze nieuwsbrief de volgende berichten:
•

zondag, 27 februari oude filmpjes over het verleden van Leiden in huis
van de buurt Matilo van 15.00 tot 17.00 uur. Over rampen,
gezondheidszorg en sport in Leiden 1900 - 1950.

•

zondag, 6 maart wordt er weer gezamenlijk papier en zwerfvuil
opgeruimd. Doe je mee?

10.30: Verzamelen bij huis van de buurt Matilo. Je kunt binnen een kopje
koffie/thee/limonade drinken
11.00: Afval opruimen. Neem je eigen grijper mee en heb je er een nodig, stuur
dan een berichtje naar Claudia c.m.kikkert@gmail.com
•

•

•

Op maandagavond kunt u weer dineren bij Resto van Harte in huis van
de buurt Matilo. Bij Resto VanHarte geniet je samen met buurtgenoten
van een lekker, gezond en vers driegangendiner voor gemiddeld zeven
euro.
https://reserveren.restovanharte.nl/ of bel 0900 9003030 op maandag
t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur
Op 17 februari was er een informatiebijeenkomst van de gemeente over
het saneringsplan van De Bult. Bijgaand treft u het verslag aan.

Meer nieuws lezen, kijk op de website roommeerburg.nl

Gratis aanmelden voor de nieuwsbrief:
via: bestuur@wijkroomburg.nl of www.roommeerburg.nl
Afmelden via: bestuur@wijkroomburg.nl

Saneringsplan De Bult
Op 17 februari hield de gemeente een informatiebijeenkomst over het saneringsplan voor De
Bult.
Sinds 2002 wordt de aanwezige bodemverontreiniging in De Bult actief beheerst door het
grondwater weg te pompen. In 2015 hebben de gemeenten, provincies, waterschappen en
het Rijk met het Convenant Bodem en ondergrond 2016-2020 afgesproken om alle
bodemsaneringslocaties opnieuw te beoordelen op de manier waarop de verontreiniging
wordt beheerst. Waarbij de vraag is of de huidige beheermaatregelen (nog) noodzakelijk en
doelmatig zijn.
Om die reden heeft de gemeente diverse onderzoeken uit laten voeren. Uit deze
onderzoeken blijkt dat het afbouwen van actief beheer verantwoord is. Waarbij de
voorwaarde is dat de komende jaren de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en van
de hydrologie bewaakt wordt door te monitoren. En dat het huidige beheersysteem als
terugvaloptie beschikbaar blijft. Pas als uit monitoring over een reeks van jaren blijkt dat
geen milieuhygiënische risico’s ontstaan, kan de nazorg definitief worden afgebouwd.
Om het actieve beheer af te bouwen moet de gemeente toestemming hebben van de
Omgevingsdienst West-Holland. Hiertoe moet ze een saneringsplan opstellen waarin wordt
aangegeven hoe ze gaat monitoren, voor hoelang, welke terugvalopties er zijn en hoe ze de
voorzieningen voor de terugvalopties in stand houdt.
Op 17 februari is het concept saneringsplan besproken met een aantal omwonenden,
waaronder vertegenwoordigers van wijkvereniging Roomburg. Het plan wordt op een aantal
punten nog aangepast naar aanleiding van deze bespreking.
De gemeente zal het definitieve saneringsplan binnen drie maanden bij de Omgevingsdienst
indienen voor instemming (beschikking). Hierbij geldt de gebruikelijke procedure waarin
zienswijzen en bezwaar kunnen worden ingediend. Pas nadat de Omgevingsdienst het plan
heeft goedgekeurd, kan de nieuwe aanpak van start gaan.
Zodra de gemeente het plan bij de Omgevingsdienst indient, stuurt ze een brief aan alle
omwonenden. Hierin zal ze aangeven dat ze civielrechtelijk aansprakelijk blijft voor mogelijke
verontreiniging door De Bult. Ook zal ze aangeven hoe ze de komende jaren contact met de
omwonenden zal onderhouden over de gewijzigde situatie.

Namens wijkvereniging Roomburg,
Esther de Koning

