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Informatie over asbestverwijdering
Beste inwoner,
De dorpsraden van Giessenburg en Giessen-Oudekerk hebben de
handen ineengeslagen door samen een project te starten om collectief
asbest te gaan verwijderen. Met deze brief roepen wij inwoners op om mee
te doen aan dit project. Bent u in het bezit van een asbest dak? Dit moet vóór
2024 zijn verwijderd. Door gezamenlijk asbest te laten verwijderen besparen
we kosten en maken we samen Giessenburg en Giessen-Oudekerk asbestvrij!
voordeel. Want hoe meer asbest we tegelijk
verwijderen, hoe aantrekkelijker de prijs.
Ook eventuele subsidiemogelijkheden voor de
asbestverwijdering zullen we onderzoeken.
Na de verwijdering zal er ook een nieuw dak
moeten worden geplaatst. Een uitgelezen kans
om zonnepanelen op uw dak te installeren! Ook
de (subsidie-)mogelijkheden hiervoor zullen
we onderzoeken. Daarom horen we graag of u
interesse hebt in zonnepanelen na vervanging
van het dak.

Waarom?

Wanneer?

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Na 2024 kunnen eigenaren een boete
krijgen en zo worden gedwongen om het asbest
dak te verwijderen. Bovendien bestaat de kans
dat verzekeraars de opruimkosten na schade, niet
vergoeden. Ook wordt uw woning minder makkelijk verkoopbaar en de aanwezigheid van asbest
drukt de waarde.

We horen graag vóór 1 juli a.s. of u vrijblijvend mee
wil doen aan dit project. Vervolgens gaan we in
gesprek met lokale aannemers en verwachten
we in het najaar met een prijsvoorstel te komen.

Wat gaan we doen?
GIESSENBURG
www.giessenburg.nl
dorpsraad@
giessenburg.nl
GIESSEN OUDEKERK
www.oudkerksbelang.nl
info@oudkerksbelang.nl

Allereerst willen we weten hoeveel asbest er aanwezig is. Bent u in het bezit van een asbest dak?
En wilt u meedoen met dit project? Meldt u dan
vrijblijvend aan bij de dorpsraad van Giessenburg
(dorpsraad@giessenburg.nl) of Giessen Oudekerk
(info@oudkerksbelang.nl)
Geef daarbij aan om hoeveel m2 het ongeveer
gaat. Vervolgens zullen wij in gesprek gaan met
een aantal lokale aannemers over collectiviteits-

Voor vragen en aanmeldingen kunt u terecht bij
dorpsraad@giessenburg.nl of
info@oudkerksbelang.nl.
Eventueel ook telefonisch bij:
P. Hartog 0184-618280 of
T. van Gisbergen (gemeente) 0183-583810.
Met een groet van beide dorpsraden.

Voor meer informatie over wat asbest is, hoe je
het kan herkennen en voor wie het verbod geldt,
kijk op: https://www.milieucentraal.nl/in-en-omhet-huis/klussen/asbest/

Gezamenlijke asbestverwijdering?
Meld u vrijblijvend aan voor 1 juli a.s.

