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Programma 8 februari 2017

Tijd Onderwerp Spreker

19.00 Ontvangst

19.15 Inleiding en doel van de avond Jarno Volmer

19.20 Gemeente Lelystad John van den Heuvel,

wethouder

19.35 Het Bewonerscollectief  Tjalk 

Asbestdaken

Monique Mol

19.50 Voordelen collectieve aanpak Jasper Kosters,

asbestdeskundige

20.10 Stand van zaken Vesteda Wouter Kooij, 

regiomanager

20.25 Stimuleringsregeling 

Asbestlening, Gemeente Lelystad

Kim Kuijpers, 

adviseur leningen

20.45 Vragen

21.15 Afsluiting



Onze gespreksleider

Jarno Volmer

• lid gemeenteraad
(Christen Unie)

• voorzitter 

beeldvormende 

‘Asbestsessies’ 

in raad (voorjaar 2016)

• organisator 

Buitenraad over 

Asbestdaken 
(april 2016)



Gemeente Lelystad

John van den Heuvel

• wethouder Integrale 

handhaving

• ambassadeur 

‘Versnellingsaanpak 

Asbestdaken’



Bewonerscollectief  
Tjalk Daken Asbestvrij

Doelstelling:

• kwalitatief  goede daken

• tegen zo laag mogelijke kosten

• op een efficiënte wijze gerealiseerd

• in samenspraak met je buren

• beheersing van de risico’s

• waarbij particuliere eigenaren zoveel mogelijk 

worden ontzorgd



Wat hebben we tot nu toe gedaan?

1. Sanering/vervanging voor iedereen mogelijk

* overleg met de gemeente

* inspraak gemeenteraad

* Asbestlening 2016, en 2017 is in de maak

* inventarisatie behoefte maatwerklening

2. Onderzoek meest efficiënte en goedkope oplossing

* indicatieve offertes voor sanering en vervanging

* juridische haken en ogen

* risico-inventarisatie

* informatie procesmanager, marktpartijen

Conclusie: SAMEN



Maar hoe bereiken we dat?

1. Organiseren bewonerscollectief

(nieuwsbrief/-flits, facebook, website, 

informatiebijeenkomst)

2. Organiseren Lelystadse collectieven

3. Draagvlak creëren bij overheden 

(gemeente, gemeenteraad, Tweede Kamer, 

Programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdaken)

4. Afstemming met Vesteda

5. Inventarisatie behoefte en mogelijkheden bewoners



Enquête resultaten

Collectieve aanpak 

sanering asbestdaken Tjalk

Onderzoeksperiode: oktober 2016 – januari 2017

Opzet en uitvoering: bewonerscollectief  (kernteam 

en clustervertegenwoordigers)



Van de 378 particuliere eigenaren 

met een asbestdak in de Tjalk 

hebben 215 eigenaren (57%) 

het volgende laten weten…..



…

• 86% heeft geen verhuisplannen

• 92% wil deelnemen aan het collectief

• 83% wil mee doen met het complete traject 

(inventarisatie, sanering, nieuwe dakbedekking)

• 47% wil daarbij compromissen sluiten voor de keuze van 

dakbedekking

• 60% wil vóór 2020 aan de slag

• 70 particulieren hebben een combidak met Vesteda





Doelstellingen voor 2017

1. Procesmanager aan boord! 

2. Uitbouwen draagvlak voor de collectieve aanpak m.b.v. 

de procesmanager

3. Marktverkenning m.b.v. de procesmanager voor de 

beste basisopties en aanvullende opties

4. Zicht hebben op behoefte aan maatwerkleningen

5. Mogelijkheden van financiële arrangementen

6. Energiebesparende mogelijkheden in beeld

7. Najaar 2017: sanering/vervanging 1 blok (of  combidak)

8. Planning voor collectieve sanering in 2018-2019 gereed



Voordelen collectieve aanpak

Jasper Kosters

• Onafhankelijk 

asbestdeskundige

• Proces- en 

projectmanager



Voordelen collectieve aanpak

Jasper Kosters
Onafhankelijk asbestdeskundige
Proces- en projectmanager



Uitdagingen

• Veel verschillende eigenaren

• Uiteenlopende wensen

• Diverse belangen

• Diversiteit aan financiële middelen



Collectief - proces

• Procesmanagement

• Verzamelen en delen van wensen en 
ideeën

• Centrale marktconsultering

• Afstemming per blok

• Centrale inkoop

• 1 algemeen aanspreekpunt



Collectief - project

• Projectmanagement

• Afstemming per eigenaar

• Centrale aansturing

• 1 algemeen aanspreekpunt



Collectief - kosten

• Lagere werkelijke kosten

• Geen offertes met allerlei 
uitsluitingen

• Geen aansluitingen op ‘asbest van de 
buren’



Collectief voordelen

• Meer informatie

• Betere keuzes maken

• Lagere kosten

• Goede kwaliteit

• Geen aansluitingen op ‘asbest van de 
buren’

• Minder kans op lekkages

• Eén geheel



Collectief voordelen



Jasper Kosters
Hermes 13
3225 TE Hellevoetsluis
+31 (0)6 – 23 24 90 82
info@admanstars.nl

Bedankt voor uw aandacht!

Admanstars zorgt voor pragmatische 
oplossingen voor al uw 

asbestvraagstukken.



Stand van zaken Vesteda

Wouter Kooij

regiomanager Vesteda 



Stand van zaken 

• Samenwerking Tjalk eigenaren

• Eerste inventarisatie woningen Vesteda 
(asbestonderzoek)

• VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu)

• Inventarisatie aanvullende werkzaamheden

• Offerte en prijsbepaling

• Afstemmen eigenaren en bewonerscollectief, 
keuze maken

• Uitvoering werkzaamheden



Stimuleringslening voor de 
vervanging van uw asbestdak

Kim Kuijpers
• adviseur Stimuleringsleningen Lelystad

• tel.nr.: 14 0320

• e-mail: gemeente@lelystad.nl

mailto:gemeente@lelystad.nl


PowerPoint presentatie LelystadAanvraagproces

Stimuleringslening



PowerPoint presentatie Lelystad

Aanvraagproces Stimuleringslening

• Persoonlijk gesprek (financiële voortoets)

• Aanvraag versturen inclusief toewijzing

• Beoordeling SVn Financieel

• Positief: Offerte ter ondertekening

• Negatief: Brief met opgave reden

• Bouwdepot



PowerPoint presentatie Lelystad

Checklist Documenten

• Legitimatiebewijs

• Gescheiden? 

Beschikking en inschrijving burgerlijke stand

• Bankgegevens incl. maandafschrift

• Inkomensgegevens

• Financiële verplichtingen



PowerPoint presentatie Lelystad

Checklist Hypothecair

• Financieel rijbewijs

• Aangifte IB

• WOZ-Beschikking

• Gegevens alle lopende hypotheken

• Overwaarde nodig



PowerPoint presentatie LelystadInloopspreekuur woensdagochtend 9.00-12.00 uur

Of maak een afspraak.





Vragen na deze bijeenkomst?

Kijk op http://tjalkdaken.net bij veelgestelde vragen of  mail 

naar tjalkasbestvrijclustermail@gmail.com

.

http://tjalkdaken.net/
mailto:tjalkdakenclustermail@gmail.com

