Wij willen collectieve asbestsanering van
de Tjalk daken: doet u mee?
De overheid wil dat vóór 2024 alle asbestdaken in Nederland verwijderd
zijn. Dit omdat elk asbestdak op den duur verweerd raakt en een
(dreigend) gevaar voor de leefomgeving oplevert. Eigenaren zijn zelf
verantwoordelijk voor het laten verwijderen van hun asbestdak. Dit moet
gebeuren door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
Dakleien, zoals in de Tjalk zijn gebruikt, mogen nooit zelf
worden verwijderd. Overtreders veroorzaken gevaar voor hun
omgeving en riskeren hoge boetes en/of taak- of korte celstraffen.
De Tjalk telt vele honderden woningen met een asbestdak. Nog maar van
enkele daken zijn de asbestleien vervangen. De rest van de Tjalk daken
moet dus tussen nu en 2024 worden vervangen. Wachten tot het laatste
moment is geen goed idee. Als iedereen dat doet, dan kunnen
de asbestverwijderingsbedrijven vóór 2024 de vraag niet meer aan.
Een collectieve - liefst bloksgewijze - aanpak levert alle eigenaren
voordelen op. De werkzaamheden kunnen goedkoper worden
uitgevoerd. Het voorkomt ook technische problemen bij het laten
aansluiten van de nieuwe dakbedekking. Door een gezamenlijke aanpak
kan de periode van overlast door asbestsaneringen in de wijk worden
beperkt. De waarde van onze woningen zal hierdoor het snelst weer
stabiliseren. Alle reden dus om dit samen te doen!

Bewonersinitiatief

Deze inform atie is bestem d
voor huiseigenaren en wordt
eenm alig huis-aan-huis
verspreid. Toekomstige
updates volgen alleen nog
per e-m ail (uitzondering: z.o.z.).
Meld u s.v.p. direct aan om
geen informatie te missen!

Abonneer u op de nieuw sbrief:
http://tjalkdaken.net/aanm elden
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Niet in het bezit van
een computer?
W ij kunnen ons voorstellen dat niet iedereen
een com puter heeft. In dat geval kunnen wij
u niet per e-m ail inform eren.
Tjalk huiseigenaren zonder com puter houden
w ij natuurlijk op een andere m anier op de
hoogte, bijvoorbeeld telefonisch of door de
inform atie te printen en in de brievenbus te
doen.

Naam: _________________________________

Alleen als u geen e-mailadres heeft
maar wél op de hoogte wil blijven:

Tjalk nr: ________________________________
Telefoon: _______________________________
Mobiele nr: _____________________________

1. Vul links uw gegevens in
2. Bezorg deze kaart op Tjalk 17-03

