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Asbestonderzoek in bergingen
Geachte bewoners,
Afsluiting van bergingen
Afgelopen dinsdag 26 april heeft een eerste asbestonderzoek plaatsgevonden en zijn kleefmonsters
genomen. Op dat moment zijn er visueel geen asbestvezels waargenomen, op grond waarvan de
bergingen dinsdag nog niet afgesloten werden, zoals aanvankelijk werd verwacht en zoals ook
meegedeeld was in de 2e extra editie van Straatnieuws.
De kleefmonsters zijn in een laboratorium onderzocht en op grond van de eerste uitslagen zijn er wel
degelijk asbestvezels gevonden. Dit heeft ertoe geleid dat op woensdagavond de toegang tot de gangen
van de bergingen zijn afgesloten.
De toegangen zijn nu dus afgesloten en toegang tot de bergingen is nu op eigen risico.
2e ronde van inventarisatie
De eerste uitslagen hebben er toe geleid dat er een tweede inventarisatieronde gehouden zal worden
zowel op locaties die al eerder zijn bezocht, alsook op locaties waarin nog geen toegang mogelijk was.
De sleutels (voor zover uitgeleend aan het bestuur) zijn bij de rechtmatige eigenaren terugbezorgd.
Op dinsdag 3 mei in de ochtend vanaf ongeveer 8:30 uur zal de 2e inventarisatieronde gehouden
worden. De bewoners van de bergingen die bezocht zullen worden, zullen separaat wederom het verzoek
krijgen om mee te werken aan toegang tot de bergingen.
In tegenstelling tot afgelopen dinsdag wordt iedereen verzocht de sleutel in te leveren bij een bestuurslid,
zodat er controle is op de toegankelijkheid van de berging. Na afloop worden de sleutels weer
teruggeleverd. (De optie om zelf de deur te openen, of te wachten tot er wordt aangebeld vervalt).
De bewoners van de volgende nummers zullen separaat nog een bericht krijgen: 21, 27, 33, 39, 57, 63,
69, 75, 89, 99, 105, 111, 125, 129, 151, 155, 157. Er zij twee kelderboxen waarvan geen nummer bekend
is: De grote berging naast nummer 95 en tegenover nummer 115. Ook de berging op de hoek bij het
portiek bij de kerk naast berging nummer 31. Wie weet dit en kan dit aan ons melden.
Voor overige bewoners geldt, dat er NIET meer in de kelderbox gekeken behoeft te worden.
Stappen na de onderzoeksresultaten
Na het definitieve rapport van het onderzoek, zullen op basis hiervan offertes worden uitgevraagd bij
saneerbedrijven. Op zo kort mogelijk termijn zal een aannemer gekozen worden en de boel worden
gesaneerd. Over de termijn waarop is op dit moment nog niet zoveel te zeggen. We hopen dat in de loop
van mei alles achter de rug is.
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