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Tjalk Daken Asbestvrij

22 januari 2017
Informatiebijeenkomst asbestdaken voor bewoners Tjalk
Speciaal voor woningeigenaren met een asbestdak
in de Tjalk organiseert het bewonerscollectief Tjalk
Daken Asbestvrij op woensdag 8 februari om 19.00
uur een informatiebijeenkomst in Groenhorst aan
de Tjalk 25-58.
We starten dit nieuwe jaar met de resultaten,
regelingen en rollen van de partijen die ons gaan
helpen om aan een goed, voordelig en duurzaam
dak te komen.
Je kunt je nog tot 1 februari inschrijven via het aanmeldformulier.

Programma 8 februari:
19.00 uur:
19.15 uur:

± 21.15 uur:

Ontvangst met koffie en thee
Inleiding en doel van de avond - raadslid Jarno Volmer
Even voorstellen en resultaten enquête collectieve aanpak - Monique Mol
Voordelen collectieve aanpak - materiedeskundige Jasper Kosters
Aanpak van huurwoningen - Vesteda
De rol van de gemeente - wethouder John van den Heuvel
Stimuleringsregeling Asbestlening - Kim Kuijpers
Plannen komende periode
Ruimte voor meer vragen
Afsluiting

KASSA televisie
Afgelopen woensdag heeft een televisieploeg van het
programma Kassa opnamen gemaakt in Lelystad en
Dordrecht over de asbestdaken-problematiek.
Verschillende Tjalk-bewoners zijn aan het woord gelaten.
Doordat Kassa de planning had vervroegd, misten
sommige geïnteresseerde bewoners helaas de opnamen.
Berichtgeving via de website en Facebook konden dat
helaas niet voorkomen. Op donderdag zijn voor het
programma ook enkele Kamerleden in Den Haag
geïnterviewd.
Uitzending: zaterdag 28 januari, 19:05 uur, NPO1.
Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail ons dan via:
tjalkasbestvrijclustermail@gmail.com
Website: http://tjalkdaken.net | Twitter: @TjalkDaken | Facebook: Daken Tjalk Asbestvrij
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