
 
 
 
 
 

BEWONERSBRIEF 

 
 
Aan 
de bewoner(s) van dit pand 
 
 
Zevenbergen, 16 december 2022 
 
 
Onderwerp: Asbestverdacht materiaal na brand Huizersdijk 
 
 
Beste bewoner, 
 
Gisteravond was er een grote brand in een aantal loodsen aan de Huizersdijk. In uw wijk is 
asbestverdacht materiaal gevonden. Daarom krijgt u deze brief. 
 
Wat is asbestverdacht materiaal? 
Dit is materiaal waar mogelijk asbest in zit. Op dit moment wordt het materiaal onderzocht in een 
laboratorium. Naar verwachting worden de resultaten in de loop van vrijdag 16 december bekend. 
 
Hoe gevaarlijk is dit materiaal? 

Dat weten we nog niet. Daarom nemen we voor de zekerheid alle voorzorgsmaatregelen die voor asbest 
gelden. Dit betekent in de eerste plaats dat we contact en verspreiding zo veel mogelijk voorkomen. 
Daarom is de wijk afgezet bij de Kuringen en de Zuidrand. Verder gelden de volgende dringende 
adviezen: 
 
Blijf binnen 

□ Blijf binnen. Moet u toch naar buiten, laat dan uw schoenen buiten staan als u thuiskomt. Op die 
manier voorkomt u dat u materiaal mee naar binnen neemt. 

□ U mag uw auto niet gebruiken. Er mogen geen auto’s in en uit de wijk tot er meer duidelijk is 
over het materiaal en de maatregelen. 

□ U mag ook geen andere vervoersmiddelen gebruiken, zoals een fiets, brommer, scootmobiel of 
motor.  

 
Huisdieren 

□ Laat de hond zo kort mogelijk uit. Voordat de hond weer naar binnen gaat: veeg de onderkant 
van de poten af met een natte doek of keukenpapier dat u vervolgens weggooit. Laat uw eigen 
schoenen buiten staan. 

□ Hou katten binnen. Was de kat vannacht buiten, veeg dan de pootjes af met een nat doekje dat 
u vervolgens weggooit. 

 
Ruim niets op 

□ Maak niet schoon rond uw huis. Poets uw auto niet. Veeg geen vuil weg op de stoep. Raak 
buiten zo min mogelijk dingen aan. Als uit het onderzoek blijkt dat de brandresten asbest 
bevatten, komt een gespecialiseerd bedrijf de wijk schoonmaken. 

 
z.o.z. 



 
 
 
 
 

 

 
 
Waar is het materiaal precies gevonden? 
Op verschillende plekken in Bosselaar-Zuid. Daarom gelden voor deze wijk alle voorzorgsmaatregelen. 
Op andere locaties, zoals Molengors, zijn wel roetdeeltjes aangetroffen, maar geen asbestverdacht 
materiaal. 
 
Als het asbest blijkt te zijn: hoe gevaarlijk is dat? 
In de buitenlucht komen kleine hoeveelheden asbestvezels voor. Iedereen ademt dus elke dag een 
beetje asbest in. Hoe schadelijk asbest is, hangt af van de totale hoeveelheid asbestvezels die je tijdens 
je leven inademt. Op het informatieblad bij deze brief leest u er meer over. 
 
Hoe lang gaat deze situatie duren? 
Op dit moment (in de nacht van 15 op 16 december) is dat nog niet bekend. Zodra de 
onderzoeksresultaten bekend zijn, kunnen we meer zeggen over het vervolg. Op 
www.moerdijk.nl/brand-huizersdijk vindt u de meest actuele informatie. 
 
Wij begrijpen dat deze situatie voor u ingrijpend is. We zetten alles op alles om zo snel mogelijk 
duidelijkheid te krijgen over het vervolg. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Aart-Jan Moerkerke 
Burgemeester 


