Briefhoofd stad/gemeente

CATEGORIE I: geen emissie van asbest buiten het pand/terrein

Aan de bewoners van de straat/wijk/..

xx.xx.20..

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

Beste,
Op ..dag ../../201.. omstreeks .. uur is er brand uitgebroken in een woning/een schuur/een bedrijf in
de ..straat/laan. Hierbij is asbesthoudend materiaal vrijgekomen. Er is geen gevaar voor de buurt.
De brandweer stelde vast dat er enkel asbesthoudende brokstukken van de gevel/het dak/de inboedel
terechtgekomen zijn op het perceel zelf en niet in de directe omgeving. Een bedrijf gespecialiseerd in
asbest ruimde/ruimt de brokstukken (ondertussen) op en maakte/maakt het perceel schoon. Zo is er
geen verspreiding van de asbestvezels naar de buurt mogelijk. Vind je op straat of in je tuin toch
brokstukken, vermijd dan van erop te stappen maar verwittig de milieudienst van de gemeente. Als de
stukken niet te groot zijn dan kan je ze zelf ook opruimen. Breek ze niet in kleinere stukken en maak de
brokstukken nat vooraleer je ze in een afgesloten zak stopt en aflevert bij het containerpark.
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. Het aantal
asbestvezels in de lucht kan door een asbestbrand tijdelijk hoger zijn. Toch vergroot dit nauwelijks de
kans dat je er ooit ziek van wordt. Uit voorzorg vermijd je best zoveel mogelijk contact met dit materiaal.
Ook na een brand let je erop dat de brokstukken heel blijven; zo komen de schadelijke vezels niet vrij en
vermijd je dat ze via je schoenen in huis terechtkomen .
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

