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Onderwerp: Stand van zaken en vervolg nasleep brand Huizersdijk  
 

Beste bewoner, 
 
De afgelopen dagen is er volop schoongemaakt in Bosselaar Zuid, nadat bij een brand aan de 
Huizersdijk op 15 december asbest is vrijgekomen. In deze brief leest u over de stand van 
zaken, het vervolg en een aantal praktische adviezen. 
 
Stand van zaken schoonmaak 
Contact met het asbest en verspreiding ervan voorkomen, was het belangrijkst na de brand. 
Vandaar dat het schoonmaakbedrijf meteen aan de slag is gegaan om de straten, stoepen, 
opritten en paadjes naar de voordeur asbestvrij te maken. Daarna is het openbaar groen aan 
de beurt. Naar verwachting is deze schoonmaak op vrijdag 23 december rond 12 uur  
’s middags klaar. Dan wordt ook de wielwasstraat bij de Zuidrand weggehaald. 
 
Basisschool de Neerhof en de kinderopvang 
Naast de wegen had de schoonmaak van het terrein en gebouw van basisschool de Neerhof 
en de kinderopvang prioriteit. Het gebouw is van binnen en buiten geïnspecteerd door een 
onafhankelijk, gespecialiseerd bedrijf. In het gebouw en de ventilatie is geen asbest 
gevonden. De buitenkant van het gebouw en het terrein zijn schoongemaakt en na inspectie 
op woensdag vrijgegeven. De school en kinderopvang gaan donderdag weer open.  
Ook de Herdertjestocht die de Neerhof traditioneel voor Kerstmis houdt, kan doorgaan. De 
route daarvan is door het schoonmaakbedrijf met voorrang aangepakt. 
 
Ramen open, ventilatie aan 
De GGD en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant adviseren dat in heel Bosselaar 
Zuid de ramen weer open mogen en de ventilatie per direct weer aan mag. Het is niet nodig 
om filters te vervangen. 
 
Honden en katten 
Als de straten en het openbaar groen vrijdagmiddag weer schoon zijn, kunt u de hond 
gewoon weer uitlaten. Hou katten zo mogelijk binnen. Maak de pootjes schoon met  
een nat keukenpapiertje als de kat uit de tuin komt. 
 
 



Oud papier en plastic tijdelijk niet opgehaald 
De papier- en plasticcontainers worden tijdelijk niet geleegd. De kans bestaat dat er asbest 
op de containers terechtgekomen is. En als de containers naar de straat gereden worden, 
bestaat de kans dat asbest uit de tuin naar de weg wordt verplaatst. 

• Op maandag 2 januari plaatst de gemeente Moerdijk rond de middag grote 
containers op de Bloedkoraal (nabij basisschool de Neerhof). Hier kunt u uw  
oud papier en plastic kwijt.  

• Gft wordt de komende weken niet opgehaald. Is uw gft-container vol, dan kunt u gft 
inleveren bij de milieustraat in Klundert. Verzamel het thuis bijvoorbeeld in een 
emmer met deksel. 

• Restafval kunt u zoals gewoonlijk kwijt in de ondergrondse containers. Deze 
containers zijn schoongemaakt. 

De tijdelijke containers aan de Bloedkoraal blijven staan totdat de gewone containers weer 
huis-aan-huis worden geleegd. Wanneer dat gebeurt, is op dit moment nog niet bekend.  
 
Tuinen en daken 
In tuinen en op daken kan nu nog asbest liggen. De gemeente Moerdijk bekijkt hoe we 
daarmee moeten omgaan. Het advies is: 

• Maak uw dak, dakgoot en tuin nog niet zelf schoon. Wacht op nadere informatie 
hierover van de gemeente. 

• Liggen er brandresten in uw tuin, zoals brokstukjes of roet? Loop of rijd er dan niet 
doorheen. Zo voorkomt u dat ze verbrokkelen en er nieuwe vezels in de lucht 
komen, of dat u vezels onder uw schoenen naar binnen loopt. 

• Liggen brandresten in uw tuin in de weg? Duw ze voorzichtig op een hoopje met een 
zachte bezem. Belangrijk is dat dat restjes niet opdwarrelen. Die kans is klein als de 
restjes nat zijn door de regen. Maak ze eventueel zelf vochtig. Spoel de bezem 
daarna af, zo mogelijk boven een afvoerputje. 

• Doe uw schoenen uit voordat u naar binnen gaat. Spoel de zolen af met water of 
neem ze af met een natte doek. 

 
Kerstmis en oud & nieuw 
Eerder was het advies: kom niet naar Bosselaar Zuid als dat niet noodzakelijk is. Als vrijdag 
de wijk schoon is, is dat advies niet meer nodig. U kunt bezoek ontvangen en u kunt gewoon 
naar buiten in de wijk.  
 
Meer informatie en antwoord op veelgestelde vragen 

• In de afgelopen dagen plaatsten we regelmatig updates over de situatie op 
www.moerdijk.nl/brand-huizersdijk. Dit blijven we doen, maar nu de openbare 
ruimte in de wijk bijna schoon is, zullen er minder vaak nieuwsberichten verschijnen.  

• Op www.moerdijk.nl/brand-huizersdijk-vragen vindt u de antwoorden op 
veelgestelde vragen. Deze vullen we momenteel aan, op donderdag 22 december 
zijn de vragen geactualiseerd. 

 
Tot slot maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u, na de beroering van de afgelopen 
dagen, fijne kerstdagen te wensen en een veilig en gezond 2023. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Aart-Jan Moerkerke 
Burgemeester 


