Toelichting handleiding ‘ASBESTSANERING PARTICULIEREN’
Op 30 september 2017 heeft in het dorp Leende een pilot plaatsgevonden waarbij particulieren na
stimulering zelf het asbest van hun daken hebben verwijderd.
Het betrof alleen kleine daken van minder dan 35 m2 die aan alle daaraan gestelde voorwaarden
voldeden (alleen geschroefd enz.).
De pilot is opgezet door de Dorpsraad Leende, de gemeente Heeze-Leende en de Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant (BPO speerpunt asbestdaken).
Bijgevoegd zijn twee documenten een met daarin de evaluatie van het project en een complete
handleiding.
De handleiding is ontdaan van plaatsen, telefoonnummers e-mailadressen enz. De handleiding en
bijgevoegde brieven kunnen naar eigen inzicht gebruikt worden voor inzamelingen door particulieren
elders in het land.
Belangrijke aandachtspunten zijn:
-

-

Maak indien mogelijk gebruik van dorps- of wijkraden.
Communiceer minimaal drie maal per project.
Wijs niet alleen op veilig werken met asbest maar vooral ook op veilig werken op hoogte.
Veiligheidspakketten zijn makkelijk op internet te verkrijgen (bijvoorbeeld:
https://asbestshop.nl/totaalpakketten).
Maak gebruik van een plaatselijke bouwmarkt: zorg dat daar veiligheidspakketten en het juiste
plastic op te halen of te kopen is.
Zorg ervoor dat de Doe Het Zelf ondernemer geen onderscheid tussen zijn klanten hoeft te
maken. Als je wilt stimuleren geef dan of alles gratis of bij alles eenzelfde korting.
Als je inzamelt bij de milieustraat zorg er dan voor dat dit buiten de normale openingsuren
plaatsvindt en dat dan alleen asbest gebracht mag worden. De mensen kunnen dan in alle
rust het goed ingepakte gevaarlijke afval asbest komen brengen en in de speciale container(s)
deponeren.
Last but not least betrek vanaf het begin de GGD bij het project. Het is altijd mogelijk dat er
mensen zijn die veel angst hebben voor asbest. De GGD Noord-Brabant heeft speciale
webpagina’s gemaakt om een genuanceerd beeld te scheppen en om mensen met angst voor
asbest te helpen: https://www.ggdbzo.nl/informatie/milieu/Paginas/Asbest.aspx

Voor vragen kunt u een mail sturen naar d.rensman@odzob.nl
Veel succes toegewenst namens,

