
 

 

 
 
 
 
 

Persbericht 
 

Datum: 26 juni 2016 
 

Opruimen van asbest naar aanleiding 
van noodweer Someren  

Naar aanleiding van het noodweer op donderdag 23 juni komen er bij de gemeente veel 
vragen binnen met betrekking tot schade aan al dan niet asbesthoudende daken. Voor 
met name de agrarische bedrijven komt de bedrijfsvoering daardoor in het geding.  
 
 
Om zo snel mogelijk met de bedrijfsvoering verder te kunnen en om gevolgschade te voorkomen 
kunnen eventueel zichtbare stukjes asbest op open erven door middel van zogenaamde 
“handpicking” opgeruimd worden. Daarvoor is het raadzaam om handschoenen aan te doen, de 
stukjes asbest nat te houden en in plastic zakken te bewaren.  
Voor de daadwerkelijke sanering van de daken en asbestdeeltjes op de grond kan de gemeente 
een schriftelijke verklaring van geen bezwaar afgeven, waarmee een erkend asbestsaneringsbedrijf 
direct aan de slag kan.  
 
Voor een dergelijke verklaring kunt u naam en adres doorgeven aan de gemeente Someren via 
ADMVROM@someren.nl. (schriftelijke meldingen kunnen via de balie van het gemeentehuis worden 
ingediend) Als wij deze melding van u ontvangen hebben kunt u in principe aan de slag en zullen 
wij zo spoedig mogelijk de verklaring van geen bezwaar aan u afgeven. Dit zou ook eventueel 
achteraf nog kunnen. De SC-530 gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven kunnen bij de 
Gemeente terecht voor specifieke vragen. 
 
Enkele bedrijven die SC-530 gecertificeerd zijn:  

• Raijmakers-Leenen, Someren tel. 0493-490152 
• Van der Heijden, Asten tel. 0493-692919 
• Asbestsanering Heezen, Eindhoven tel. 040-2621815 
• Asbestsanering de Kempen, tel. 0653475940 

 
Al overige meldingen van gevaarlijke situaties of schade kunnen gedaan worden via het KCC van 
het gemeentehuis van Someren onder het telefoonnummer 0493-494888 
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Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:  

Gerard van der kant   

Senior vergunningverlener Gemeente Someren    

Tel. 0493-494888 of Mob. 06-20246475  
g.vanderkant@someren.nl  
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