VOORSCHRIFTEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN ASBEST:
1.
2.

Voor zover redelijk uitvoerbaar, dient eerst het aanwezige asbest te worden verwijderd, voordat met
de overige sloop- en/of bouwwerkzaamheden wordt begonnen.
wanner het asbest niet afkomstig is uit de eigen particuliere huishouding, de hoeveelheid meer dan
35 m² bedraagt en / of een sloopvergunning is vereist, dan dient het asbest door een
gespecialiseerd bedrijf te worden verwijderd en afgevoerd (http://www.ascert.nl/).
Aanlevervoorwaarden milieustraat:

Adres: Fuutweg 4 in Klundert
Openingstijden milieustraat: Maandag t/m zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur, behalve op feestdagen.
1) Er moet vooraf altijd een sloopmelding worden ingediend bij de gemeente. Deze melding kan
worden gedaan via www.omgevingsloket.nl (deze wordt dan binnen 5 werkdagen thuis
gezonden) of u kunt bij het Vergunningenloket de melding indienen (op het gemeentehuis).
Klaar terwijl u wacht. Het loket is maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 - 12.00 uur, na
12.00 uur, enkel op afspraak! Hieraan zijn geen kosten verbonden.
2) Nadat u een “positieve reactie melding sloopvoornemen” heeft gekregen, haalt u eerst de
asbestzakken op bij de milieustraat. Op basis van de melding worden een aantal asbestzakken
verstrekt bij de milieustraat. Vervolgens verpakt u thuis de asbest in deze zakken.
3) De aangeboden asbest moet ook daadwerkelijk aangeboden worden in de verstrekte
asbestzakken. Wijkt de verpakking af dan wordt deze niet geaccepteerd. De hoeken van de
folieverpakking dienen voldoende te worden afgeplakt. De verpakking (en stap 1 t/m 3) geldt
ook voor asbestgelijkende stoffen zoals Eternietplaten.
4) De aanbieder moet bij het aanvoeren van het asbesthoudend materiaal bij de milieustraat zijn
ORIGINELE “positieve reactie melding sloopvoornemen” meebrengen.
5) Er mag niet meer dan 35 m² asbesthoudende beplating worden aangeboden.
6) Onmiddellijk na binnenkomst op het terrein van de milieustraat moet de aanbieder zich bij de
beheerder legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Als de aanbieder niet woonachtig is in
de gemeente Moerdijk dan wordt de toegang tot de milieustraat ontzegd.
7) De aanmelder moet er voor zorgen dat het aan te leveren asbest zo min mogelijk wordt
beschadigd.
8) Kleine hoeveelheden (tot 0,5 m²) mogen met andersoortige verpakking worden aangeboden
maar wel onder dezelfde verpakkingseisen.
9) Inpakken van het asbest is verboden op of nabij de milieustraat.
10) De aanbieder moet het ingepakte asbest zelf in de door de beheerder van de milieustraat
aangewezen container leggen.
11) Aangeboden pakketten moeten hanteerbaar zijn en mogen niet meer wegen dan circa 25 kg.
12) Het is VERPLICHT om VOORAF met de milieustraat te bellen over het aanbieden van het
asbest (het kan namelijk voorkomen dat de asbestcontainer niet aanwezig of vol is). Het
telefoonnummer van de milieustraat in Klundert is 0168-329700.
AAN ALLE BOVENGENOEMDE VOORWAARDEN MOET WORDEN VOLDAAN.
ASTBEST DAT NIET OP DE HIERBOVEN OMSCHREVEN WIJZE WORDT AANGEBODEN WORDT
ALTIJD GEWEIGERD!!

