
  
 
 

 

Format mail deelnemers 
Week van de Asbestvrije Schuur 
 

Toelichting  
Met deze mail kunt u deelnemers aan de Week van de Asbestvrije Schuur informeren over de gang 
van zaken rondom de actie. U kunt hen laten weten hoe u hem/haar ondersteunt in deze aanpak. 
En wat de deelnemers zelf nog moeten voorbereiden.  
 
Deze tekst is een suggestie voor een conceptmail, waarin diverse zaken staan die u op zou kunnen 
nemen. Afhankelijk van wat uw gemeente aanbiedt, beschikbaar heeft aan informatie en de 
plannen op korte/lange termijn rondom dit onderwerp, kunt u de brief naar uw eigen situatie 
aanpassen. 
 
Let erop: zet alle e-mailadressen vanwege privacyredenen altijd in de BCC-regel! Vraag bij de 
bijeenkomst voorafgaand aan de actie toestemming om mails te sturen naar de deelnemers, 
bijvoorbeeld via een (digitale) intekenlijst. Wanneer ze zich inschrijven met adres, kan dat meteen 
de lijst zijn waarvoor de omgevingsdienst één gezamenlijke melding noteert dat er asbest 
verwijderd gaat worden. Vraag ook welke buurtgenoten aanspreekpunt zijn voor hun buurt/straat 
zodat die de beschermende kleding en het afzetlint van tevoren kunnen uitdelen.  
 
---------- 

Mail 
 
Beste deelnemer,  
 
Op [datum actiedag] gaat u samen met uw buren de asbestdaken van de schuurtjes in jullie wijk 
verruilen voor een gezond dak. Bij de bijeenkomst ontving u al informatie over hoe dat over het 
algemeen gaat. In deze mail en bijlagen vindt u duidelijke instructies hoe u te werk kunt gaan om 
het asbestdak zo veilig mogelijk te vervangen.  
 
Instructievideo’s 
 
Bekijk de video’s van Milieu Centraal om te ontdekken hoe u veilig het asbestdak verwijdert en 
een nieuw dak plaatst:  
Asbestdak veilig verwijderen  

(volledige link: https://www.youtube.com/watch?v=YdpmIn0hWHQ&t=254s ) 
 
Nieuw golfplaten dak plaatsen  

(volledige link: https://www.youtube.com/watch?v=o5svOZ4CZ4c&t=2s ) 
 
Praktische zaken 
[Kies onderstaand rijtje wanneer particulieren individueel voorbereidingen moeten doen]  

- Voordat u aan de slag kunt gaan moet u zeker 5 dagen voordat u aan de slag gaat melden 
dat u asbest gaat verwijderen via omgevingsloket.nl.  

- U kunt beschermende kleding (2 sets per adres) en verpakkingsmateriaal voor het asbest 
ophalen bij de milieustraat op [adres milieustraat] op vertoon van de melding dat u asbest 
gaat verwijderen. Neem voldoende verpakkingsmateriaal mee voor het aantal vierkante 
meters dat u moet verwijderen. Het asbest moet in 2 lagen dik plastic ingepakt worden.   

https://www.youtube.com/watch?v=YdpmIn0hWHQ&t=254s
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- Gaat u buiten uw tuin aan de slag? Koop dan afzetlint waarmee u uw ‘werkgebied’ ruim 
kunt afzetten. Dit voorkomt dat anderen in aanraking komen met het asbest.  

- Zorg dat u alles wat u nodig hebt voor de klus bij de hand hebt. Als u tussendoor het 
werkgebied verlaat, verspreidt u onnodig asbestvezels.  

- U kunt het ingepakte asbest naar de milieustraat brengen: [adres milieustraat]. Geef bij 
medewerkers aan dat het asbest is, dan wijzen ze u de juiste plek om het te plaatsen.  

 
[Kies onderstaand rijtje wanneer voorbereidingen gezamenlijk gedaan zullen worden]  

- Er is namens de buurt een melding bij de Omgevingsdienst gedaan dat er asbest 
verwijderd wordt. Dit is verplicht bij het verwijderen van asbest.  

- U kunt beschermende kleding (2 sets per adres) en eventueel afzetlint ophalen bij de 
buren op [adres buurtbewoners/milieustraat].  

- Het bestelde materiaal voor het nieuwe dak wordt tussen [datum en levertijden] geleverd 
op uw adres.  

- Gaat u buiten uw tuin aan de slag? Met afzetlint kunt u uw ‘werkgebied’ ruim afzetten. Dit 
voorkomt dat anderen in aanraking komen met het asbest.  

- De gemeente zet een container op de parkeerplaatsen ter hoogte van [straat met 2 
huisnummers]. Daar kunt u vanaf 8.00 uur inpakplastic voor het asbestafval ophalen. 
Neem voldoende verpakkingsmateriaal mee voor het aantal vierkante meters dat u moet 
verwijderen. Het asbest moet in 2 lagen dik plastic ingepakt worden.   

- Zorg dat u alles wat u nodig hebt voor de klus bij de hand hebt. Als u tussendoor het 
werkgebied verlaat, verspreidt u onnodig asbestvezels.  

- Schrijf met watervaste stift uw adres op het ingepakte asbest, het is namelijk verplicht dat 
te zien is waar ieder pakket vandaan komt.   

- Na de klus kunt u het ingepakte asbest in de container zetten. De gemeente haalt deze 
container op wanneer alle buren het asbest ingeleverd hebben.  

 
Het is goed dat u samen met uw buren werkt aan een veilige en gezonde leefomgeving. Succes 
met de klus en we hopen dat jullie er een geslaagde dag van maken!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
[naam afzender]  
 
 
 


