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Aan 

de bewoner(s) van dit pand 

 

Roermond, 24 december 2014 

 

Betreft: informatie inzake asbestbrand Jachthaven Het Steel  

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Vorige week heeft een grote brand twee loodsen met boten in jachthaven Het Steel in de as gelegd. 

De asbest die daarbij vrij kwam is over een groot deel van de binnenstad verspreid. Verschillende 

diensten zijn sindsdien druk in de weer om deze calamiteit tot een goed eind te brengen. Via deze 

brief informeren wij u over een aantal aspecten. 

 

Schoonmaak 
 
Op dit moment is het grootste gedeelte van het openbare gedeelte in het verspreidingsgebied 

(stoepen en straten) schoongemaakt. De schoonmaakploegen gaan zich nu concentreren op het 

opruimen van particulier gebied (denk hierbij aan tuinen, balkons en daken). Momenteel wordt hard 

gewerkt aan de planning; het gaat namelijk om een zeer groot gebied dat in fases wordt 

schoongemaakt. Indien uw wijk/straat aan de beurt is, wordt u via een bewonersbrief geïnformeerd 

waarin staat wat de overheid/schoonmaakbedrijf doet en wat van u als bewoner wordt verwacht. Bij 

ommuurde achtertuinen of balkons is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat een bewoner thuis is om de 

schoonmakers toegang te verschaffen tot het betreffende perceel. De GGD raadt u af om zoveel 

mogelijk zelf schoon te maken en dit over te laten aan de deskundige schoonmaakploegen.  

 

Gezondheid 
 

Gezondheidsrisico’s kunnen alleen optreden wanneer losse asbestvezels worden ingeademd. Omdat 

blootstelling aan deze vezels tijdens de brand voor u van korte duur (enkele uren) is geweest, is het 

risico dat u heeft gelopen tijdens de brand verwaarloosbaar klein. Op dit moment is het van belang om 

de geadviseerde voorzorgsmaatregelen op te volgen zoals schoeisel afspoelen voordat u hiermee een 

gebouw binnen gaat. Indien u vragen heeft over gezondheid in relatie tot asbest kunt u ook contact 

opnemen met de GGD Limburg-Noord. Tijdens kantooruren belt u met: 088-1191200 of stuur een  

e-mail naar: mmkggd@vrln.nl.   

 

 
 
 



Informatievoorziening  
 

Digitaal  

Alle beschikbare informatie over de asbestbrand in jachthaven Het Steel is terug te vinden op 

www.roermond.nl/brand.  

 

Callcenter 

Staat uw vraag of het antwoord op uw vraag niet op de website, dan kunt u ook (tijdens kantooruren) 

bellen met het callcenter: telefoonnummer 140475 en (0475) 359 999. Tijdens de kerstdagen en het 

laatste weekend van december is het callcenter eveneens bereikbaar, dan van 10 tot 16 uur. Ook 

bestaat de mogelijkheid een schriftelijke reactie te sturen via het contactformulier op genoemde site.  

 

Informeer uw medebewoners 

Wellicht kent u mensen in uw omgeving, die mogelijk nog niet volledig zijn geïnformeerd of niet 

beschikken over internettoegang. In dat geval roepen wij u op hen te informeren in het kader van de 

Om!-gedachte (kijken wat we voor elkaar kunnen doen) en elkaar een helpende hand toe te steken!   

 

Abonneer u op Buurtpost 

Wij adviseren u om u te abonneren op de digitale service ‘Buurtpost’. Via deze service kan de 

gemeente u zelfs op wijk- of straatniveau op de hoogte houden van actuele informatie die op uw 

woonomgeving betrekking heeft! Zie www.roermond.nl/buurtpost. Juist in de huidige situatie blijkt dit 

een effectief middel. 

 

 

Met vriendelijke groet en u fijne kerstdagen wensende,  

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

 


