
BEWONERSBRIEF 2  

 

Aan  

de bewoner(s) van dit pand  

 

Zevenbergen, 16 december 2022  

 

Onderwerp: asbest gevonden na brand Huizersdijk  

 

Beste bewoner,  

Er zit asbest in de resten die zijn gevonden in uw wijk na de Huizersdijk-brand gisteravond. Wat dat 

voor u betekent, leest u in deze brief. 

De wijk wordt schoongemaakt 

Contact en verspreiding voorkomen blijft het belangrijkst. In opdracht van de gemeente Moerdijk 

maakt een gespecialiseerd bedrijf straten, stoepen, opritten en paadjes naar voordeuren schoon. Zij 

gaan door tot het te koud wordt voor de machines. De volgende dag gaan zij weer verder. Hoe lang 

de reiniging in totaal gaat duren, is nog niet duidelijk. 

Auto’s 

Het schoonmaakbedrijf spoelt ook de auto’s af in de wijk. Als uw auto is afgespoeld, vindt u een 

groene kaart onder de ruitenwisser. Bij de Zuidrand is een wasstraat waar de wielen worden 

schoongemaakt van auto’s die de wijk uitrijden. Komt u de wijk weer in, dan rijdt u ook via de 

Zuidrand. Dan hoeven de wielen niet gewassen te worden. Laat uw schoenen buiten staan als u van 

de auto naar uw huis bent gelopen. 

Wel of niet naar buiten? 

Zo veel mogelijk binnenblijven is nog steeds het dringende advies. Op die manier voorkomt u dat de 

asbestdeeltjes verspreiden en in uw huis terechtkomen. Is het noodzakelijk dat u uw huis verlaat, 

neem dan voorzorgsmaatregelen. 

Adviezen 

□ Laat kinderen niet buitenspelen. 

□ Blijf zo veel mogelijk 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. 

□ 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. Is de kat buiten geweest, veeg dan de pootjes af met een nat doekje dat 
u vervolgens weggooit. 

□ Maak niet schoon rond uw huis. Poets uw auto niet. Veeg geen vuil weg. Raak buiten zo min 
mogelijk dingen aan.  
 

 z.o.z. 



Daken en tuinen 

De tuinen en daken in de wijk worden binnenkort geïnventariseerd op asbest door een 

gespecialiseerd bedrijf. Nadere informatie hierover volgt. Maak uw dak of tuin niet zelf schoon.  

Actuele informatie 

Op www.moerdijk.nl/brand-huizersdijk vindt u de meest actuele informatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Aart-Jan Moerkerke 

Burgemeester 


