Voorbeeldbrief asbestverwijdering
Geachte buurtbewoners,
Graag informeren wij u over werkzaamheden die plaats vinden tussen
Invoegen: dag/maand/jaar
en
Invoegen: dag/maand/jaar
in de
Invoegen: naam en adres pand
Het gaat om het verwijderen van asbesthoudende materialen in dit gebouw.
Onderzoek
Uit onderzoek blijkt dat er materiaal met asbest aanwezig is in dit gebouw:
Invoegen: wat voor materiaal met asbest aanwezig is op welke plekken.
Werkzaamheden
De werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd en gecertificeerd asbestbedrijf. De
werkzaamheden veroorzaken geen gezondheidsrisico voor omwonenden. De werknemers van het
bedrijf dragen wel beschermende kleding. Dit is verplicht vanwege de strikte veiligheidsnormen.
Vragen
Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen:
Invoegen: naam en telefoonnummer van degene die vragen kan beantwoorden.
Daarnaast kunt u voor vragen over asbestverwijdering in de buurt, contact opnemen met de gemeente
via de balie Bouwen, Wonen en Ondernemen, telefoon 030 – 286 48 02.
Meer informatie
Asbest is de verzamelnaam voor verschillende soorten kleine, naaldachtige vezels. Ze zijn sterk,
goedkoop, isolerend en brandwerend. Daarom werd asbest na de oorlog tot 1994 gebruikt in een
groot aantal verschillende bouwmaterialen. In de meeste huizen en gebouwen uit deze periode is
materiaal met asbest gebruikt. Zolang het materiaal waar asbest in zit heel blijft, komen er geen
asbestvezels vrij in de lucht en is er geen risico voor uw gezondheid.
Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademing diep in de longen doordringen en vele
jaren later nog long-, longvlies- of buikvlieskanker veroorzaken. Asbest is alleen gevaarlijk als
losgeraakte vezels worden ingeademd. De kans op kanker hangt af van de hoeveelheid vezels die
iemand heeft ingeademd. Mensen die jarenlang veel asbesthoudend stof hebben ingeademd, lopen het
grootste risico. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die in de bouw, de scheepsbouw, de mijnbouw of de
asbestverwerkende industrie hebben gewerkt.
Voor mensen die éénmalig of gedurende korte tijd in contact komen met asbestvezels is het risico heel
erg klein, 'nihil'. Vanwege de gezondheidsrisico’s is het gebruik van asbest verboden en zijn er strenge
regels om te voorkomen dat asbestvezels in de lucht terechtkomen en ingeademd worden. Meer
informatie over asbest en gezondheid vindt u via u via de website van de GGD regio Utrecht.
Witte pakken: hier wordt veilig gewerkt!
Om de mensen te beschermen die tijdens hun werk in aanraking kunnen komen met asbest, worden
strenge maatregelen genomen. De Inspectie SZW controleert hierop. Om te voorkomen dat
werknemers via hun werkkleding asbestvezels mee naar huis nemen, moeten ze beschermende
kleding dragen: de bekende 'witte pakken'. Alle asbestverwijderaars zijn verplicht dat te doen. Als u
ziet dat mensen in witte pakken asbest verwijderden, dan kan dat er bedreigend uitzien. Maar het
betekent juist dat men zorgvuldig en veilig omgaat met asbest.
Met vriendelijke groet,

