Briefhoofd stad/gemeente

CATEGORIE III: emissie van asbest buiten het pand/terrein in woongebied, werkgebied of
recreatiegebied.
Berichtgeving nadat de brand onder controle is.

Aan de bewoners van de straat/wijk/..

xx.xx.20..

Betreft: verspreiding asbesthoudend materiaal in de omgeving van de woning/de schuur/het bedrijf
in de xxstraat nr ..

Beste,
De brand in een woning/een schuur/een bedrijf in de ….straat/laan is onder controle. Er komen
niet langer asbestvezels vrij in de lucht. Je mag weer naar buiten, ramen en deuren mogen open en je
ventilatiesysteem in huis of in de auto mag weer aan.
De brokstukken zijn nog niet allemaal opgeruimd. Ze vormen niet onmiddellijk een gevaar voor je
gezondheid. Toch vermijd je best zoveel mogelijk elk contact door onderstaande instructies op te
volgen:









Loop niet of zo weinig mogelijk buiten als er puin of brokstukken in je tuin, de oprit, op het terras
liggen.
Spoel je schoenen goed af met water als je van buiten naar binnen gaat. Het is nog beter je
schoenen uit te doen als je binnengaat en ze buiten te laten staan.
Stap niet op puin of brokstukken: als het materiaal verpulvert, komen er asbestvezels vrij die je
kan inademen of die zich vasthechten aan je schoenen of kledij.
Als puin of brokstukken de ingang van je huis belemmeren, maak die dan niet zelf vrij maar meld
dit bij de milieudienst van de gemeente. Ze sturen iemand ter plaatse om het puin veilig te
verwijderen.
Laat je kinderen niet met de brokstukken spelen.
Hou huisdieren binnen indien ze reeds binnen zaten.
Laat huisdieren buiten die via hun vacht of poten asbestdeeltjes naar binnen zouden kunnen
brengen.

Vermoed je het voorkomen van asbestbrokstukken op je terrein of gebouw dan kan je dit telefonisch
of per e-mail melden bij de milieudienst. Een asbestdeskundige bakent de verontreinigde omgeving af
en begeleidt de erkend asbestverwijderaar bij het schoonmaken ervan. De asbestdeskundige neemt
zelf contact op, met de bewoners binnen de verontreinigde zone, om het schoonmaken in te plannen.
De meest dringende en risicovolle zones pakken zij eerst aan waarna ze stelselmatig de gehele
omgeving schoonmaken en vrijgeven.
Hier aangeven hoe verdere aanpak zal gebeuren: wie, wat, wanneer, hoelang,….
Mogelijk verwijzen naar webpagina gemeente waarop plan met contour verontreinig gebied
staat of zal komen te staan.

Van asbest is geweten dat het op lange termijn schadelijk kan zijn voor je gezondheid. Vooral
wanneer je jarenlang heel veel van deze vezels inademt, wordt de kans groter dat je er ziek van
wordt.
Door bovenstaande instructies op te volgen, voorkom je dat je, in deze fase (het opruimen) in contact
komt met asbestvezels die vrijkomen bij het kapottrappen van het puin of de brokstukken.
Heb je n.a.v. deze brand nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de milieudienst van
de gemeente (tel. nr., e-mail).
Vriendelijke groet,

Handtekening burgemeester

