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Bijlage 1: opzet van de brief naar inwoners van ……………. 

 

Aan de bewoners van dit pand 

<adres met huisnummer> 

<postcode  plaats> 

 

Uitnodiging 

De gemeente ……………… nodigt u uit om deel te nemen aan de actie ‘Asbestsanering particulieren 

………..’. De actie is samen met de Dorpsraad …………., de Omgevingsdienst ………….. en de 

verwerker……….. opgezet en voorbereid. Het doel van deze actie is u te stimuleren om 

asbesthoudende daken te gaan vervangen. Wij willen u graag helpen bij het vervangen van uw asbest 

dak.  

 

Hoe werkt de actie? 

U neemt het initiatief uw asbest dak te vervangen. Wij helpen u bij het verpakken en afvoeren van de 

asbest platen. De actie vindt plaats op <datum invullen> in <plaats> 

 

Hoe gaan wij u helpen? 

 Wij zorgen ervoor dat u met weinig moeite de benodigde sloopmelding kan aanvragen en 
daarop snel een akkoord krijgt. 

 De eerste (x) deelnemers krijgen een pakket met veiligheidskleding en een rol transparante 
tape van de gemeente. 

 De gemeente stelt voor de deelnemers plastic gratis beschikbaar (of korting op plastic).  

 U krijgt te horen waar u inpakmateriaal (plastic en tape) kan kopen / ophalen.  

 Inzamellocatie wordt later bekend gemaakt aan de deelnemers. 

 

Wanneer kan ik deelnemen aan de actie? 

 U bent inwoner van …………… en bent in het bezit van een geldige milieupas. 

 Op uw perceel (kadastraal) is het totaal aantal m2 minder dan 35 m2. 

 Het zijn asbesthoudende golfplaten (dakleien mogen niet). 

 De platen zijn vastgeschroefd. Niet gespijkerd of op een andere manier bevestigd.  

 De dakplaten zijn heel, vrij van breukvlakken en er is geen of geringe mosvorming. 

 

 

 

 Het ‘pand’ waar het dak op ligt is niet in gebruik in het kader van uitoefening van een beroep 
of bedrijf. 

 De sanering van de platen doet u zelf of met vrijwillige burenhulp. 

 

Hoe kan ik mee doen met de actie ‘Asbestsanering particulieren ………………? 

 Heeft u belangstelling om mee te doen, meldt u dan aan door een email te sturen naar 
xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.nl onder vermelding van het onderwerp “asbest sanering KLEINE 
daken”. Geef hierbij de volgende informatie mee: naam, adres, email, totale oppervlakte aan 
asbest op uw kadastraal perceel, oppervlakte van te saneren / in te leveren golfplaten. 

mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.nl
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Aanmelden kan tot en met ……………...  

 Of meldt u aan per brief en stuur deze naar Dorpsraad ……………. t.a.v. Asbest werkgroep, 
weg 1, 1111 XX ……………. Aanmelden kan tot en met ………………... 

Waar kan ik meer informatie vinden? 

 In de flyer van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 'Veilig zelf een asbestdak verwijderen' 
(bijgevoegd). 

 Tijdens de inloopavond van de Dorpsraad op …………….. van … tot … uur in de …………t.  

 www.asbestwoning.nl 

 www.eigenhuis.nl/huis-duurzaam-maken/gezond-wonen/asbest 

 www.milieucentraal.nl/asbest 

 

Ik heb meer dan 35 m2 op mijn perceel en wil graag mee doen? 

 In dit geval kunt u niet met deze actie mee doen. Grotere oppervlaktes boven de 35 m2 
moeten door een professioneel bedrijf worden gesaneerd. Daarvoor is wel subsidie 
beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten (http://www.rvo.nl/subsidies-
regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken). 

 De Dorpsraad …………. wil graag bemiddelen in een gezamenlijk project, zodat we het elkaar 
makkelijker en goedkoper kunnen maken. Dit project staat gepland voor ………….. Heeft u 
belangstelling, meldt u zich aan op dezelfde wijze als hierboven beschreven, onder 
vermelding van het onderwerp “asbest sanering GROTE daken”. Geef hierbij de volgende 
informatie mee: naam, adres, emailadres, oppervlakte van te saneren golfplaten. 

 

Wat moet u nog meer weten over asbest 

De overheid stelt de eis dat uiterlijk in 2024 al het asbesthoudend materiaal dat aan de buitenlucht is 

blootgesteld moet zijn verwijderd. De gemeente streeft ernaar dit voor 2024 te bereiken. Het 

asbesthoudend materiaal begint te verweren. De levensduur zit erop waardoor er asbestvezels 

vrijkomen in de lucht. Asbestvezels kunnen longkanker veroorzaken.  

 

Verzekeringsmaatschappijen keren steeds vaker niet of maar gedeeltelijk uit bij brand als er asbest is 

vrijgekomen. Dit vanwege de hoge kosten voor het opruimen van het asbest in de omgeving. De 

eigenaar van het gebouw draait voor de kosten op. Met andere woorden, heeft u nog een schuurtje 

met asbesthoudende golfplaten, dan bent u waarschijnlijk niet meer voldoende verzekerd bij brand.  

 

Twee hele goede redenen om te zorgen dat zo snel mogelijk het asbesthoudend materiaal wordt 

verwijderd van bijvoorbeeld uw schuurtje. De gemeente ……………. wil u hierbij een handje helpen. 

Doe mee aan de actie ‘‘Asbestsanering particulieren ……………’! 

 

Indien u nog vragen heeft over deze actie, kunt u contact opnemen met …………….. (gemeente), tel. 

000-000000 of xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.nl.  

 

Samen voor een leefbare gemeente, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

In samenwerking met  

  Logo’s    

mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.nl
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Bijlage 2 Brochure veilig verwijderen asbest                                                

 

 

 

Veilig zelf een klein asbestdak verwijderen 

 

Het verwijderen van een asbestdak moet zorgvuldig gebeuren en is gebonden aan 

regels. Bekijk onderstaand filmpje op Youtube – ( zoekopdracht: Asbest verwijderen 

van Milieucentraal) en je bent volledig op de hoogte.  

https://youtu.be/yiS9dkptEzA 

 

Asbest verwijderen in het kort: 

1) Wanneer mag je als particulier zelf een asbestdak verwijderen?* 

- Het is een dak van minder dan 35m
2

. 

- Het zijn asbesthoudende golfplaten (dakleien mag niet). 

- Het dak is vastgeschroefd. 

- De dakplaten zijn heel, vrij van breukvlakken en er is geen of geringe 

mosvorming. 

- Het ‘pand’ waar het dak op ligt mag niet in gebruik zijn in het kader van 

uitoefening van een beroep of bedrijf. 

 

*Schakel in alle andere gevallen een gecertificeerd bedrijf in via www.ascert.nl) 

 

2) Welke voorbereidingen moet je treffen? 

- Dien 5 dagen voor het verwijderen van het dak een sloopmelding in 

https://www.omgevingsloket.nl of neem contact op met de gemeente.  

- Informeer de buren dat u met gebruik making van de juiste 

veiligheidsmaatregelen asbest gaat verwijderen. 

- Snoei eventueel overhangende takken.  

- Meet de hoeveelheid asbest op – zodat je weet hoeveel verpakkingsmateriaal 

je nodig hebt. 

- Haal de schuur / berging leeg waar het dak op ligt. 

- Plaats plastic op de grond, plak wanden, kieren en naden af met folie. 

- Zorg voor stevige ladders / steiger. Ga nooit op de daken staan! 

- Werk altijd met zijn tweeën (asbestcementplaten zijn zwaar). 

- Kies een dag uit met temperatuur tussen de 4 en 25 graden Celsius, geen 

harde wind (wind in de rug). 

https://youtu.be/yiS9dkptEzA
http://www.ascert.nl/
https://www.omgevingsloket.nl/
https://www.odzob.nl/
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- Bevochtig het dak (buiten en binnen) met een tuinslang, zodat er geen stof 

vrijkomt (gebruik nooit een hogedruk spuit of stofzuiger!). 

- Leg het plastic klaar. Het liefst een dubbele laag op een aanhanger zodat je 

de platen alleen op de milieustraat hoeft te verplaatsen.  

- Leg het benodigde gereedschap klaar (steek- ringsleutels, schaar, haarlak of 

spuitlijm, dweil, wegwerpdoekjes). 

- Trek de wegwerpoverall aan. Trek de handschoenen aan zet het 

gelaatsmasker en de hoodie op. Gebruik goed af te vegen rubber laarzen. 

 

3) Verwijderen van het asbestdak 

- Spuit eerst haarlak of spuitlijm op de schroeven, maak de schroeven los en 

spuit dan weer lak of lijm in de gaten.  

- Leg de plaat voorzichtig met alles wat er op ligt op het plastic. Afhankelijk 

van de grootte van de platen maximaal twee platen op elkaar leggen, omdat 

je de ingepakte platen met zijn tweeën nog makkelijk moet kunnen 

verplaatsen. 

- Pak de platen in met twee lagen plastic. Tape het plastic goed dicht en plak 

een sticker: ‘voorzichtig bevat asbest’ op het pakket. Werk voorzichtig op 

deze wijze door, totdat al het asbest met twee lagen plastic ingepakt is. 

 

4) Opruimen werkplek 

- Maak met een vochtige dweil de balken aan de bovenzijde schoon als het dak 

is verwijderd. 

- Veeg het gebruikte gereedschap met een vochtige dweil of een vochtig 

wegwerpdoekje schoon.  

- Als laatste vouw je het plastic wat op de vloer is gelegd voorzichtig op en pak 

je dat bij de laatste platen in. 

- Vervolgens doe je de overall binnenste buiten uit en veeg je je rubberen 

laarzen schoon. Tezamen met de vochtige dweil en schoonmaakdoekjes, 

handschoenen en gelaatsmaskers maak je daar een laatste pakket van dat je 

in dubbel plastic inpakt.  

- Je rijdt de aanhangwagen naar de milieustraat en volgt de daar geldende   

aanwijzingen op. 

 

Naast asbestdaken mogen particulieren ook kleine huishoudelijke producten die 

asbesthoudend zijn zonder het doen van een sloopmelding inleveren bij een gemeentewerf. 

Deze producten dienen ook dubbel in een laag plastic van minimaal 0,2 mm dikte verpakt te 

worden. Het betreft meestal: warmhoudplaatje, strijkijzer, strijkplank met asbesthoudend 

afzetplaatje, haarföhn, broodrooster, plantenbak van asbestcement. 
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Bijlage 3 Bevestigingsbrief 

 

Aanhef, Naam 

Straat, Huisnummer 

Postcode, Plaats 

 

 

 

 

Geachte aanhef, naam 

 

U heeft zich aangemeld voor de actie ‘Asbestsanering particulieren …………..’. Deze brief geeft u 

nadere informatie over de uitvoering. 

 

Sloopmelding 

Uw aanmelding zien wij als sloopmelding. U hoeft dus niet meer zelf een sloopmelding bij ons in te 

dienen. Deze brief is onze bevestiging dat de sloopmelding akkoord is. U mag beginnen met het 

verwijderen en inpakken van de asbesthoudende golfplaten. 

 

Locatie en datum 

De actie vindt plaats op ……………….. U kunt dan uw zelf verwijderde asbesthoudende golfplaten 

naar de inzamelcontainer op de milieustraat brengen. Het adres van de milieustraat is………………. U 

kunt hier terecht van …… tot …….. uur. Tijdens deze inzameling kunt u alleen asbest brengen. Het is 

mogelijk dat locatie en tijdstip nog veranderen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.  

 

Als u uw asbest gaat inleveren moet u deze brief meenemen, uw milieupas en uw legitimatiebewijs. U 

kunt niet meer inleveren dan de door u aangemelde hoeveelheid. U heeft HOEVEELHEID aangemeld. 

Verpak de asbesthoudende golfplaten dubbel in stevig plasticfolie. Het plastic waarin u het asbest 

verpakt moet minimaal 0,2 millimeter dik zijn. Plasticfolie vergelijkbaar met huisvuilzakken is te dun en 

ongeschikt. Plak het pakket goed "lucht"-dicht met tape. Maak het pakket niet te zwaar. U dient de 

pakketten zelf handmatig in de container te leggen. Til het ingepakte asbest met zijn tweeën. 

Plastic en overige benodigdheden  

Vanaf ………………. a.s. kunt u het (gratis) plastic afhalen bij ……… Doe het zelf aan de ……….. 

Neem deze brief mee. Hier kunt u ook terecht voor tape, handschoenen, mondkapje, veiligheidspak 

en gereedschappen. 

 

Aandachtspunten 
- U mag maximaal per kadastraal perceel 35 m2 aan asbesthoudende golfplaten verwijderen. 

Indien op uw perceel meer dan 35 m2 aan asbesthoudende golfplaten bevindt dan moet al het 
aanwezige asbesthoudend materiaal worden verwijderd door een gecertificeerd bedrijf.  

- U mag zelf alleen geschroefde asbesthoudende platen verwijderen. De platen mogen niet 
gespijkerd, geniet of gelijmd zijn. Dakleien mag u niet zelf verwijderen. 

- De platen moeten heel zijn. Ze mogen niet worden gebroken of gezaagd tijdens het 
verwijderen.  

- Het bouwwerk waarop de asbesthoudende platen liggen mag niet bedrijfsmatig worden 
gebruikt. 

- Denk aan uw eigen veiligheid! Niet alleen voor het asbestgevaar, maar ook omdat u wellicht 
op hoogte werkt. 
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Oproep 

Voor de inzameldag is de organisatie nog op zoek naar voldoende aanhangwagens, zodat men elkaar 

kan helpen bij het vervoer naar de container. Als u wilt helpen kunt u dit doorgeven via 

xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.nl 

 

Indien u nog vragen heeft over deze actie, kunt u contact opnemen met xxxxxxxxxxxxx (gemeente), 

tel. 000-0000000 of xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.nl.  

 

Samen voor een leefbare gemeente, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Afdelingshoofd ………………………. 

 

In samenwerking met: 

Logo’s 
  

mailto:xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.nl
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Bijlage 4 Derde brief 

 

Geachte aanhef, naam, 

 

U heeft zich aangemeld voor de actie Asbestsanering particulieren ……………. In deze brief vindt u 

meer informatie over het project. 

 

Brief ‘sloopmelding’  

U heeft als het goed is een brief ontvangen waarin staat dat u het asbest mag verwijderen. Die brief is 

belangrijk, want die moet u meenemen als u het asbest gaat wegbrengen.  

 

Locatie container 

Op …………… a.s. staat er speciale containers op de milieustraat (adres). U kunt tussen …. en … uur 

het asbest op deze locatie komen inleveren. Bij de container staan medewerkers van de firma ……, 

de afvalinzamelaar van de gemeente ………. U moet het volgende doen: 

 Neem de brief ‘sloopmelding’ mee en lever deze in bij een medewerker van …….. 

 Neem daarnaast ook uw gemeentelijke milieupas en een geldig legitimatiebewijs mee als u 

het asbest gaat inleveren. Het personeel van …….. controleert of u uw milieupas en uw 

identiteitsbewijs bij zich heeft. Mocht iemand anders het asbest komen brengen, geef dit 

uiterlijk dag………. door via ……….@...........nl of 000-0000000. Wij informeren de 

medewerkers van …….. hierover.  

 U dient zelf de ingepakte asbestplaten in de container te leggen. Zorg ervoor dat de pakketten 

niet te zwaar zijn. Het advies is om maximaal twee asbestplaten per keer in te pakken en deze 

met zijn tweeën te tillen. 

 

Let op: indien u de brief, legitimatiebewijs en/of gemeentelijk milieupas bent vergeten, mag u geen 

asbest inleveren. De medewerkers van …….. hebben de opdracht om u dan weer weg te sturen. 

 

Eisen inpakken asbest 

Verpak de asbesthoudende golfplaten dubbel in stevig plasticfolie. Het plastic waarin u het asbest 

verpakt moet minimaal 0,2 millimeter dik zijn. Plasticfolie vergelijkbaar met huisvuilzakken is te dun en 

ongeschikt. Plak het pakket goed "lucht" dicht met tape. Maak het pakket niet te zwaar. U dient de 

pakketten zelf handmatig in de container te leggen.  

 

Plastic en overige benodigdheden  

U kunt nog (gratis) plastic afhalen bij …………Doe het zelf aan de ……………… Neem deze brief 

mee. Hier kunt u ook terecht voor tape, handschoenen, mondkapje, veiligheidspak en 

gereedschappen. 

 

Aandachtspunten 

Moet u nog het asbest verwijderen denk hierbij aan het volgende: 
- U mag maximaal per kadastraal perceel 35 m2 aan asbesthoudende golfplaten verwijderen. 

Indien op uw locatie meer dan 35 m2 aan asbesthoudende golfplaten bevindt dan moet al het 
aanwezige asbest worden verwijderd door een erkend asbestverwijderingsbedrijf. U mag dan 
zelf niks verwijderen. 

- U mag zelf alleen geschroefde asbesthoudende platen verwijderen. De platen mogen niet 
gespijkerd, geniet of gelijmd zijn. Dakleien mag u niet zelf verwijderen. 

- De platen moeten heel zijn. Ze mogen niet worden gebroken of gezaagd tijdens het 
verwijderen.  

- Het bouwwerk waarop de asbesthoudende platen liggen mag niet bedrijfsmatig worden 
gebruikt. 

mailto:m.hendrikx@heeze-leende.nl
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- Denk aan uw eigen veiligheid! Niet alleen voor het asbestgevaar, maar ook omdat u wellicht 
op hoogte werkt. 

 

Indien u nog vragen heeft over deze actie, kunt u contact opnemen met ……………… (gemeente), tel. 

000-00000000 of xxxxxxxx@xxxxxxxxx.nl.  

 

Samen voor een leefbare gemeente, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Afdelingshoofd ………………… 

 

In samenwerking met: 

Logo’s 

mailto:xxxxxxxx@xxxxxxxxx.nl

