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Asbestvondst Goudsesingel 

 

Beste medebewoners, 
 
Begin december heeft het besuur u geïnformeerd over de asbestvondst aan de 
Goudsesingel. Daar heeft inmiddels een inventarisatie plaatsgevonden en is het 
eindrapport geleverd. Dit leidde ertoe dat er uiteindelijk op twee locaties 
daadwerkelijk asbest is gevonden dat gesaneerd moet worden. Op een 15 tal andere 
plekken zijn asbestplaten gevonden, maar die leverden nu geen direct gevaar op. Het 
bestuur van de Goudsesingel is daar voornemens in een keer alle asbest te laten 
saneren.  
 
In ons gebouw, blijkt uit tekeningen, lopen in een beperkt aantal bergingen ook 
waterleidingen (standleidingen) naar boven. Deze leidingen zijn dan waarschijnlijk 
afgedekt met asbestplaten. 
 
Wij verzoeken alle bewoners om een kijkje in hun berging te nemen en te zien of 
door het plafond leidingen lopen naar boven en of deze zijn afgedekt. Het kan ook 
zijn dat men wellicht een afdekking gemonteerd ziet op het plafond, waarachter de 
leidingen lopen.  
 
Wij verzoeken alle bewoners na de inspectie hun ‘visuele bevindingen’ aan het 
bestuur door te geven (dus i.v.m. veiligheid niets aanraken). Dit kan per e-mail aan: 
bestuur@noordmolenwerf.nl of in de brievenbus van nummer 75 of 127.  
 
Vermeldt duidelijk uw naam en geef ook uw (mobiele) telefoonnummer door, zodat 
wij u later kunnen benaderen.  
 
In overleg met VVE Diensten wordt gezocht naar een aannemer voor eventuele 
passende actie. 
 
 
 
z.o.z. 
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Indien de inventarisatie gaat plaatsvinden in januari verzoeken wij u uiteraard mee 
de werken door toegang te verlenen. U kunt aangeven of u er persoonlijk bij 
kunt/wilt zijn of dat u uw sleutel aan een van de bestuursleden toevertrouwd of uw 
buren. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Naam eigenaar/bewoner……………………………………………………………………………………………. 
 
Huisnummer:…………., (mobiel) telefoonnummer……………………………………………………….. 
 
E-mailadres:   …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
In mijn berging is/zijn   WEL / GEEN leidingdoorvoer /afdekplaten  op het plafond 
waargenomen. 
Bij het toegang verschaffen stel ik mijn sleutels beschikbaar:  
Aan het bestuur / aan de buren / ik zal zelf aanwezig zijn *) 
*) doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
 
 
 
 
Het VVE Bestuur wenst u Prettige Kerstdagen toe en een voorspoedig 2016 
 


