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Asbestonderzoek in bergingen (zo goed als) afgerond 
 
Geachte bewoners, 
 

Eerste onderzoeksresultaten van het asbestonderzoek 

De eerste onderzoeksresultaten zijn bekend, daarbij is aangegeven dat er nog een klein aanvullend 

onderzoek nodig is. Het ontbreekt ons nog aan nadere informatie. 

 

Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat in een negental kelderboxen asbestvezels zijn aangetroffen 

boven de norm. De eigenaars/bewoners van deze bergingen hebben hierover van VVE Diensten op 10 

mei een informatiebrief ontvangen. Het betreft de volgende kelderboxen: 21, 27, 33, 57, 63, 93, 99, 105 

en 129. Ook in het gangpad bij berging nummer 111 zijn asbestvezels boven de norm gevonden. De 

bewoners van de bovengenoemde bergingen hebben de volgende aanvullende informatie gekregen: 

 

‘Op dit moment is het niet meer toegestaan om uw kelderberging te betreden. Mocht u toch hiertoe 

overgaan is dit volledig op eigen risico en is zowel het VvE bestuur als de VvE niet aansprakelijk voor 

eventuele gevolgen daarvan. 

 

Als de onderzoekrapportage definitief is, worden er offertes opgevraagd om de asbest te saneren. 

Tijdens het saneren wordt bepaald of de inventaris moet worden afgevoerd. Reinigbare inventaris wordt 

in de berging gereinigd en ter beschikking gesteld’ 

 

In een aantal andere kelderbergingen is ook asbest gevonden, maar in lagere waarden. Als wordt 

overgegaan tot asbestsanering zullen ook deze kelderbergingen van asbest ontdaan worden. 

 

Het bestuur is bezig om een extra informatieavond te organiseren om de leden nader te informeren over 

de stand van zaken. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren.  

 

Bij de digitale versie van deze editie van Straatnieuws vindt u de onderzoeksresultaten voor zover deze 

nu bekend zijn. Nogmaals, dit betreft niet de definitieve onderzoeksrapportage. 

 

Op dit moment is ook nog niet duidelijk wanneer er daadwerkelijk gesaneerd gaat worden. 

 

Wij houden u op de hoogte.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, Het Bestuur 

Excuses voor al het ongemak 


