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Asbestonderzoek in bergingen 
 
Geachte bewoners, 
 

Vanmorgen heeft het asbestonderzoek plaatsgevonden en voorlopig rond 13:30 uur afgerond.  

 

Zoals u bij thuiskomst gemerkt zult hebben zijn de bergingen niet afgesloten. Daar is op dit 

moment van het onderzoek geen reden toe. Er zijn monsters genomen en die zullen aan een 

laboratorium onderzoek onderworpen worden.  

 

Een beperkt aantal bergingen was niet toegankelijk en moeten wellicht (nog niet zeker) alsnog 

onderzocht worden. 

Er bestaat een redelijke kans dat op een beperkt aantal plekken aanvullend onderzoek gedaan 

moet worden, alvorens een volledig onderzoeksresultaat mogelijk is. Op dit moment is niet te 

zeggen wanneer precies resultaten bekend worden of wanneer verzoeken tot nader onderzoek 

tot ons zullen komen.  

 

De sleutels (voor zover uitgeleend aan het bestuur) zijn bij de rechtmatige eigenaren 

terugbezorgd.  

 

Als het onderzoeksrapport klaar is, is het mogelijk om offertes aan te vragen bij saneerders.  

Sommige leden hebben gevraagd in hoeverre de berging leeg moet om de sanering mogelijk 

te maken, ook is gevraagd of de achterblijvende goederen afgedekt moeten worden. Het 

antwoord van de onderzoeker is, dat dit moet worden afgesproken  met het saneringsbedrijf. 

Wij zullen navragen of vrijmaking rond de asbest van ongeveer 70cm à 1 meter voldoende is.  

 
En verder:  

1. Veel bewoners hebben sleutels ingeleverd bij het bestuur, andere bewoners hadden hun 

kelderboxen van het slot gehaald en deze waren gewoon te openen.  

We hadden nog niet meegedeeld dat de bewoners hun kelderboxen weer kunnen sluiten, 

excuses daarvoor. 

2. Een beperkt aantal bewoners heeft gewacht op een belletje om sleutels aan te brengen. Helaas 

is bij de begeleiding van het onderzoek (sleutel-inname) er niet aan gedacht dat een klein 

aantal bewoners op een (deur)belletje zaten te wachten.  

Hiervoor onze excuses.  

3. Op dit moment is er verder geen informatie te krijgen over het tijdstip van een eventueel nader 

onderzoek, noch van de start van de sanering. Zodra dit bekend is, informeren wij u verder.  

Met vriendelijke groeten, 

Het Bestuur 


