
Wat is asbest?
Van 1945 tot 1994 gebruikte men asbest veelvuldig in
de bouw. En dan met name in de bouw van woningen
tot 1980. Het leek een ideaal bouwmateriaal: sterk,
brandwerend, weinig slijtage, isolerend en goedkoop.
In 1993 bleek uit onderzoek dat asbest schadelijk kan
zijn voor de volksgezondheid. De overheid stond de
toepassing en verkoop van asbest niet langer toe en
verbood het gebruik definitief.
Wilt u meer informatie? Bekijkt u dan de site van
Milieu Centraal www.milieucentraal.nl en zoek naar:
asbest in en om het huis.

Is het gevaarlijk?
Nee, in de meeste situaties gelukkig niet. De schadelij
ke vezeltjes komen pas Vrij zodra het materiaal wordt
aangetast. Bijvoorbeeld door het te zagen, te breken,
er in te boren of het te schuren. Daarom is het dan ook
strikt verboden om asbest te bewerken.

Wat gaan we doen?
De werkzaamheden om het asbest te verwijderen,
worden uitgevoerd door een gespecialiseerd en gecerti
ficeerd asbestverwijderingsbedrijf. De werkzaamheden
vormen geen gezondheidsrisico voor u of uw buren. De
medewerkers dragen wel beschermende kleding. Dit is
verplicht vanwege strikte veiligheidsnormen.

Wilt u meer informatie over het verwijderen van het
asbest? Heeft u facebook? Bekijkt u dan het volgende
filmpje: Https:// www.Facebook.com/Vlasmanbvl
videos/asbestsanering

Witte pakken: hier wordt veilig gewerkt’
Om de medewerkers van het asbestverwijderingsbe
drijf te beschermen die dagelijks in contact komen met
asbest, worden strenge maatregelen genomen. Eén
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van deze strenge maatregelen zijn de bekende ‘witte
pakken’. Als u ziet dat mensen in witte pakken asbest
verwijderen dan kan dat er best bedreigend uitzien.
Maar het betekent juist dat men zorgvuldig en veilig
omgaat met asbest!

Wat kunt u doen?
Laat, bij twijfel, het materiaal met rust. Ook voorwerpen
zoals een bloembak, plaatje of ander materiaal van
asbest niet verplaatsen. Neem contact op met lJsseldal
Wonen en wij zorgen ervoor dat het materiaal op een
veilige manier weggehaald wordt.

Verplaatst en of beschadigt u het materiaal toch?
Dan moet er opnieuw een onderzoek worden gestart.
Daarnaast moeten we ook kijken of er geen vezels zijn
op andere locaties. Dit betekent dat het tijd kost, over
last voor u als bewoner oplevert en hoge kosten voor
lJsseldal Wonen. Neem dus geen risico en bel ons!

Wij hebben dit deze folder met zorg samengesteld. Mocht er nog iets veranderen, dan in for
meren we u natuurlijk zo snel mogelijk over de wijzigingen. U kunt aan de informatie in deze
brochure geen rechten ontlenen.
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