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Tjalk Daken Asbestvrij

Van: Tjalk Daken Asbestvrij <tjalkdakenasbestvrij@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 3 januari 2017 19:57
Aan: tjalkdakenasbestvrij@gmail.com
Onderwerp: nieuwsFLITS Tjalk Daken Asbestvrij: aanmelding bewonersbijeenkomst

 

NieuwsFLITS 
Tjalk Daken Asbestvrij

  

4 januari 2017

 

Het collectief Tjalk Daken Asbestvrij wenst alle bewoners 
van de Tjalk een voorspoedig en gezond 2017! 
 
Wat het collectief betreft wordt 2017 het jaar waarin de 
collectieve aanpak van de sanering van de asbestdaken wordt 
voorbereid. We willen in het najaar van 2017 een pilotproject 
starten waarin de eerste asbestdaken in de Tjalk worden 
vervangen.  

 

Tijd voor verandering? 
 

 

Ons bereiken signalen dat een toenemend aantal Tjalk-
huiseigenaren het beeld heeft dat de collectieve aanpak  (te?) lang 
op zich laat wachten. Sommige huiseigenaren hebben inmiddels 
zelf aannemers benaderd, omdat ze de sanering niet kunnen of 
willen uitstellen. 
 

Daarmee beschikken we over individuele offertes welke een actuele indicatie geven van de 
kosten van sanering en vervanging. Het collectief streeft ernaar om tijdens de 
informatiebijeenkomst 8 februari globale richtbedragen te kunnen noemen, gebaseerd op 
onderzoek van Vesteda, maar wellicht dat we de individuele offertes ook kunnen meenemen. 
Als collectief streven we een collectieve aanpak na. Dat betekent georganiseerd 
saneren/vervangen om zo een efficiënte en goedkoop mogelijke aanpak te bewerkstelligen. 
Ook willen wij zoveel mogelijk Tjalk-eigenaren bewust maken van de wenselijkheid van een 
collectieve aanpak door de voordelen te benoemen. We verwachten eind mei/begin juni 2017 
concrete offertebedragen per woningtype te hebben. 
 
In 2016 heeft het collectief zich als onderdeel van Platform Asbestdaken Lelystad sterk 
gemaakt voor de introductie van asbestleningen door de gemeente. Daarnaast heeft het 
collectief in het laatste kwartaal van 2016 onderzocht wat het draagvlak is voor een collectieve 
aanpak. De uitkomst hiervan laten wij jullie zien tijdens de bewonersbijeenkomst op woensdag 
8 februari. 
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Gezien de omvang van onze wijk (378 particulieren!) heeft het collectief gepleit voor de 
aanstelling van een procesbegeleider. Dat is een onafhankelijk adviseur die de wensen van 
bewoners in kaart brengt, op basis daarvan offertes van aannemers opvraagt en deze 
deskundig kan vergelijken, zodat wij als bewoners de beste collectieve aanbieding krijgen. Het 
collectief hoopt dat de gemeenteraad (in maart 2017) een positief besluit neemt over de 
toekenning van het budget dat hiervoor is begroot. De procesbegeleider kan ook de planning 
van de sanering begeleiden, ook (of juist) als er meerdere aannemers aan het werk gaan. We 
weten van verschillende partijen dat onze wijk de grootste en erg complexe wijk is. 
 

Bewonersbijeenkomst woensdag 8 februari 2017 
 

Op woensdag 8 februari om 19.00 uur organiseert het collectief 
Tjalk Daken Asbestvrij voor huiseigenaren met een asbestdak uit de 
Tjalk een informatie-bijeenkomst in Groenhorst (Tjalk 25-58).  

 

 

 
Meld je zo snel mogelijk aan via het digitale aanmeldformulier.  
De aula biedt plaats aan maximaal 240 personen. Vol = vol! 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
19.00 Ontvangst met koffie en thee 
19.15 Start bijeenkomst: inleiding en doel van deze avond, geleid door raadslid Jarno Volmer  

Voorstellen collectief / resultaten enquête draagvlak voor een collectieve aanpak  
Procesadviseur Jasper Kosters over nut en noodzaak collectieve aanpak  
Vesteda: welke aanpak kiest de verhuurder?  
Gemeente: wethouder John van den Heuvel en adviseur Stimuleringsregeling 
Asbestlening Kim Kuijpers  
Tijdpad komende periode  
Gelegenheid om vragen te stellen aan alle sprekers 

± 21.15 Afsluiting   
  
 

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail ons dan via: 
tjalkasbestvrijclustermail@gmail.com   

Website: http://tjalkdaken.net | Twitter: @TjalkDaken | Facebook: Daken Tjalk Asbestvrij (besloten groep) 
  

 


