Persbericht
In één dag een gezond dak tijdens de Week van de Asbestvrije
Schuur in [gemeentenaam]
[Plaatsnaam], [datum] – [Gemeentenaam] doet mee aan de Week van de Asbestvrije Schuur die
van 12 t/m 18 september loopt. Tijdens deze week kunnen inwoners samen met hun buren hun
asbestdak zelf verwijderen met hulp van de gemeente. [gemeentenaam] maakt dit makkelijk
door gratis beschermende kleding en verpakkingsmateriaal te geven. Na de klus voert de
gemeente de verwijderde asbestdaken goed af zodat bewoners niet zelf naar de afvalstraat
hoeven te rijden. Op [datum en tijd informatieavond] is er een informatieavond voor
geïnteresseerde dakeigenaren.
OF
Op de volgende momenten zijn er informatieavonden voor geïnteresseerde dakeigenaren:
[datum] in de wijk [wijknaam].
Nog [Aantal] asbestdaken in [gemeentenaam]
In gemeente [gemeentenaam] liggen ongeveer [aantal daken dat blijkt uit de asbestinventarisatie]
asbestverdachte daken. Eigenaren van deze daken [keuze maken wat van toepassing is: ontvingen
eerder/ontvangen binnenkort] een brief dat zij mogelijk een asbestdak hebben en wat ze kunnen
doen. Tijdens de Week van de Asbestvrije Schuur, een initiatief van voorlichtingsorganisatie Milieu
Centraal, is het verwijderen van de daken niet alleen makkelijk, maar ook gezellig omdat buren dit
samen doen. Naar verwachting kiezen de meeste [gemeentenaam als bijvoeglijk naamwoord]
dakeigenaren net zoals veel andere dakeigenaren in Nederland voor een gezond dak. [Eventueel
toevoegen: In de volgende wijken staan een aantal/meerdere/veel woningen met een
asbestverdacht dak: [toevoegen wijken met veel asbestverdachte daken]. In de meeste gevallen
gaat dit om een schuurdak.]
Waarom kiezen voor een gezond dak?
Een schuur met een dak van vóór 1994 kan asbest bevatten. Weer en wind zorgen ervoor dat
asbestvezels vrijkomen uit deze daken, die minimaal 25 jaar oud zijn. Deze kankerverwekkende
vezels komen in de lucht en op de grond terecht. Bij het plotseling beschadigen van een asbestdak
– bijvoorbeeld door brand of hagel – kan meteen een ongewenste situatie voor de omgeving
ontstaan. Steeds meer eigenaren verwijderen hun asbestdak en kiezen daarmee voor een gezond
dak. Met het vervangen van je asbestdak onderhoud je je schuur goed. Daken met een
oppervlakte kleiner dan 35 vierkante meter mogen particulieren onder bepaalde voorwaarden zelf
verwijderen.
Herkennen asbestdak
Op milieucentraal.nl/asbestdak staat een handige infographic en op milieucentraal.nl/asbest een
video, beide helpen bij het checken van schuurdaken. Op die laatste pagina staat ook een link naar
gecertificeerde asbestinventarisatiebureaus. Een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau geeft
bij twijfel duidelijkheid of het écht om asbest gaat.
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Noot voor redactie
Voor meer informatie:
[functie, naam contactpersoon gemeente voor pers], [telefoonnummer perscontact]
E-mail: [e-mailadres contactpersoon voor pers]
[website gemeente met info over asbest(daken)]
Gemeente [gemeentenaam] ondersteunt graag bij de aanpak van asbestdaken. Door het
verwijderen van asbestdaken werken we samen aan een gezonde leefomgeving in
[gemeentenaam].
www.milieucentraal.nl/asbestdak
De Week van de Asbestvrije Schuur is een initiatief van Milieu Centraal. Milieu Centraal is dé
praktische gids voor iedere duurzame stap in het dagelijks leven: van asbest tot zonnepanelen. Alle
tips en adviezen zijn gebaseerd op onderzoek, vaak wetenschappelijk. Een externe
wetenschappelijke adviesraad is onderdeel van de kwaliteitsborging. Milieu Centraal bereikt via
haar websites en sociale media dagelijks 15.000 tot 20.000 consumenten, van groene beginner tot
ervaren verduurzamer. Milieu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven,
overheid en media.
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