Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

vrijdag 17 februari 2017 12:18
SecretariaatUVO; SecretariaatVGB (vastgoedbeheer); SecretariaatVGE
(vastgoedexploitatie)
Rubbergranulaat info naar sportverenigingen 17 febr
Diverse_Informatie naar aanleiding uitzending Zembla over effecten
rubbergranulaat
.docx; Reactie RIVM op onderzoek VU zebravissen.pdf;
Vervangingsplanning 12 okt 2016 kunstgrasvelden sbr Sportparken
UtrechtDEFINITIEF.pdf

Dag dames,
De mail en bijlagen ter info.
De informatie is gemaild naar alle sportverenigingen.
Reacties op de brief kunnen worden gemaild naar
.
Ik heb een map rubbergranulaat aangemaakt (secr. VGE) daar kun je mailtjes naar toe slepen.

Met vriendelijke groet,
,
Managementassistent
Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven
Bedrijfsbureau
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 7e verdieping
Telefoon
E-mail
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
Van: SecretariaatVGE (vastgoedexploitatie)
Verzonden: vrijdag 17 februari 2017 12:09
Aan:

Onderwerp: Rubbergranulaat

Geacht sportbestuur,

Naar aanleiding van de tweede uitzending van Zembla van woensdag 15 februari jongstleden heeft de wethouder
sport via een memo de gemeenteraad van Utrecht geïnformeerd.
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Deze memo is bijgevoegd alsmede de volgende bijlagen:
- De reactie van het RIVM; en
- De investeringsplanning van vervanging van de velden met rubbergranulaat. Deze lijst is al eerder verstuurd,
maar nogmaals bijgevoegd.
De RIVM blijft achter haar conclusie staan dat het sporten op voetbalvelden met rubbergranulaat veilig is. De
gemeente volgt de conclusies van het RIVM.
Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de bijgevoegde informatie voor u voldoende is om uw leden te informeren.
Mocht u behoefte hebben aan nader overleg met elkaar en de gemeente dan verzoeken we u dat door te geven
vóór woensdag 22 februari as.
Op basis van de aanmeldingen gaan we dan zo snel mogelijk een bijeenkomst organiseren.
Uw reactie kunt u mailen naar secretariaatvastgoedexploitatie@utrecht.nl
Daarnaast gaan wij er vanuit dat u de gebruikers van uw faciliteiten (bijvoorbeeld BSO) nader informeert.
Met vriendelijke groet,
Teamleider Buitenaccommodaties – Sportparken en Atletiekbanen
Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven
Vastgoedexploitatie
Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
Bezoekadres Stadsplateau 1, 7e verdieping
Telefoon 14 030
E-mail secretariaatvastgoedexploitatie@utrecht.nl
Internet www.utrecht.nl

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
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