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Geen asbest buiten het terrein rand Kromstraat
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Datum

10 oktober 2017
Geachte heer, mevrouw,
Wij vragen uw aandacht voor het volgende.
Afgelopen nacht is een grote brand geweest bij het bedrijf van de gebroeders Roes aan
de Kromstraat. Eerdere berichtgeving ging nog uit van het gegeven dat asbest zou zijn
vrijgekomen uit de omgeving van de loods. Dit blijkt echter niet het geval. Alleen op het
bedrijfsterrein zelf is wel asbest aangetroffen. Vandaag is een start gemaakt met de
sanering.
Vanmorgen heeft een gespecialiseerd bedrijf de omgeving verkend op de aanwezigheid
van stukjes of deeltjes asbesthoudend materiaal. Het gaat om het volgende gebied: een
klein deel van de Marco Polostraat, het Cabotopad, de Scottstraat en de Kromstraat.
Hierbij zijn geen stukjes/deeltjes asbest aangetroffen op het openbare terrein, in tuinen
of groenstroken.
Wel zijn stukjes/deeltjes asbest aangetroffen op het terrein waar de brand is geweest en
op een deel van de openbare weg direct voor het bedrijf (aan de Kromstraat). Dit gebied
is afgezet en vandaag is direct gestart met de sanering van dit gebied.
Wat doet uw gemeente en wat kunt u doen?
Tijdens de brand zijn verbrandingsresten (as) en roetdeeltjes uit de rook neergedaald en
mogelijk op uw auto terecht gekomen. U kunt dit veilig zelf afspoelen met ruim water en
eventueel een sopje. Voorkom dat u of uw kinderen onnodig met roetdeeltjes in
aanraking komen. Eventueel maaisel van gras met daarin roetdeeltjes en/of
verbrandingsresten mag via het restafval worden afgevoerd.
De regen spoelt de meeste overgebleven roetdeeltjes van daken en straten weg. Zoals in
de loop van de dag al is gecommuniceerd mogen ramen, deuren en ventilatiesystemen
weer open.

Relevante en actuele informatie vindt u ook op de website: www.valkenswaard.nl.
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen of wilt u een toelichting? Neemt u dan
tijdens kantooruren contact op met het klantcontactcentrum via 040-2083 444.
Met vriendelijke groet,

Drs. A.B.A.M. Ederveen
Burgemeester

