RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

VOLGORDE SLOOPMELDING
PARTICULIER:
■■ U doet een sloopmelding bij de
gemeente.
■■ Na 5 werkdagen ontvangt u een
acceptatiebrief.
■■ Met uw acceptatiebrief kunt
u tape en plastic halen op de
gemeentewerf. U verpakt zorgvuldig thuis uw asbesthoudend
materiaal. Zie de folder voor
nadere uitleg.
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SL OPEN VAN ASBEST

INLEVEREN
Bij de Milieustraat van de
gemeentewerf in Naaldwijk of
‘s-Gravenzande kunt u met de
acceptatiebrief het asbestverdachte
materiaal deponeren in de
daarvoor bestemde af te sluiten
container. Deze container is te
herkenbaar aan het asbestlogo.

Hierbij gelden de volgende
regels:

■■ Bij het aanbieden van asbest-

ACCEPTATIEBRIEF
Als particulier mag u tot 35
m2 geschroefde hechtgebonden platen en tot 35m2
losliggende vloerbedekking
zelf verwijderen. Let wel op
dat u hiervoor een sloopmelding moet doen.
Indien er meer m2 verwijderd
moet worden, het om andere
toepassingen van asbest gaat
of als het om een andere
bevestigingswijze gaat dient
u een sloopmelding te doen
met daarbij een asbestinventarisatierapport. Dit asbestinventarisatie onderzoek en het
verwijderen van het asbest
moet worden uitgevoerd door
een gecertificeerd bedrijf. Het
is verboden om dit asbest zelf
te verwijderen.
Voor beide meldingen
geldt dat u bij akkoord een
acceptatiebrief ontvangt.

Plastic folie met asbestlogo en tape zijn op vertoon van de acceptatiebrief
gratis verkrijgbaar op de gemeentewerf.

WELK ASBESTHOUDEND
MATERIAAL MAG U WEL ZELF
VERWIJDEREN?
(MET ACCEPTATIEBRIEF)
Hecht gebonden asbest (harde asbest)

■■ Geschroefde of losse golfplaten;
■■ Geschroefde of losse vlakke platen, zoals

■■

■■

■■

kachelplaten, tafelbladen, bloembakken,
warmhoudplaatjes, convectorschotten en
systeemwanden.

VERPAKKEN VAN
ASBEST VERDACHT MATERIAAL
Om asbestverdacht materiaal te mogen
inleveren op de gemeentewerf moet het
materiaal verpakt zijn in plastic folie met
asbestlogo en worden afgeplakt met tape.
Het doorzichtige plastic folie met asbestlogo
bestaat uit twee lagen en mag bij gebruik
niet worden beschadigd of bewerkt. Door
het doorzichtige plastic is te zien dat
het materiaal asbest kan bevatten.

verdacht materiaal op de werf
dient u zicht te melden bij de
werfbeheerder.
Het materiaal moet met twee
laags plastic folie (asbestlogo)
goed worden ingepakt en met tape
afgeplakt zijn.
Asbestverdacht materiaal mag niet
op de werf worden ingepakt. Dit
dient u te doen voordat u het naar
de werf brengt.
De medewerker zal meelopen naar
de asbestcontainer om deze open
te doen en weer af te sluiten, als
u het asbestverdacht materiaal in
de container gedeponeerd heeft.
(Als u het materiaal niet alleen in
de container kunt deponeren, dient
u iemand mee te nemen om te
helpen.)

BESCHERMING EN
HANTERING

■■ Draag vloeistofdichte eenmalige
latex handschoenen.

■■ Maak het asbesthoudend materiaal
vooraf nat.

■■ Voer beschermingsmiddelen na

■■

WAT MAG U BIJVOORBEELD
NIET ZELF VERWIJDEREN?
U dient hiervoor een
gespecialiseerd bedrijf in te
schakelen
Hecht gebonden asbest

■■ Leien (wanden en aken) en
sierbeplating;

■■ Niet geschroefde convectorschotten
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■ Gebruik overschoenen en tape deze

■■

■■

af.
Gebruik een éénmalige te gebruiken
stofmasker met dichtheidsklasse
P3.

en systeemwanden;
Gelijmde gevelplaten;
Cementhoedjes, schoorsteenpijpen;
Rioleringsbuizen;
Vensterbanken;
Gelijmde harde vinyltegels.

Niet hecht gebonden asbest

■■ Draag een stofdichte
wegwerpoverall.

gebruik af naar de gemeentewerf
als besmet materiaal. Dat materiaal
moet dubbel worden verpakt.
Ga na afloop douchen in verband
met mogelijke asbestbesmetting.

■■

Mortel, kit, gips;
Pakkingen;
Brandschotten;
Afdichtingskoorden;
Ovenwanden, gaskachels en
cv-ketels;
Leidingisolatie;
Hittewerende matten, doeken en
kleding;
Gelijmde vinylvloerbedekking en
tegels (met grijze, gele of groene
kartonnen, viltachtige onderlaag);
Spuitasbest.

