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Aan de raadsleden van de Gemeente Roosendaal 

 

 

contactpersoon 

 

: I.M. Raaijmakers 

 

Roosendaal 

 

: 4 april 2019 

telefoonnummer : 14 0165 ons zaaknummer : 181327 

onderwerp : Sanering asbest half- en onverharde wegen buitengebied uw kenmerk :  

 

Geachte Raadsleden, 

 

De gemeente Roosendaal verzorgt het onderhoud van de half- en onverharde wegen in het buitengebied. In 

het verleden werden voor deze wegen soms materialen gebruikt die mogelijk asbest bevatten. Vorig jaar zijn 

deze wegen onderzocht op mogelijk asbest. Er geldt een bepaalde norm hoeveel asbest er aanwezig mag 

zijn in de ondergrond. 

 

Op 9 locaties is het aantal aangetroffen deeltjes asbest hoger dan de toegestane norm 

Dit is aan de Bameerweg, de Bergsebaan, de Brammeweg, de Broekakkerstraat, de Herelsestraat, de 

Hollandse dreef, de Veldweg, de Visdonkseweg en de Vroenhoutseweg. Dit betekent dat bepaalde delen 

van deze wegen volgens de wet moeten worden gesaneerd. Samen met de GGD is gekeken naar mogelijk 

gezondheidsrisico’s. Deze zijn te verwaarlozen en er is dus geen reden tot ongerustheid. De concentratie is 

zo laag dat de GGD geen risico’s voor de volksgezondheid verwacht.  

 

Ik kan mij voorstellen dat u meer wilt weten over asbest 

De GGD heeft hiervoor een special webpagina: https://www.ggdwestbrabant.nl/milieu-en-veiligheid/asbest  

Hier vindt u alle informatie over de gezondheidsrisico’s van asbest. 

 

Op 15 april start de firma Bax met de werkzaamheden  

De werkzaamheden worden strikt volgens de wettelijke voorschriften uitgevoerd. De verwachting is dat de 

werkzaamheden per plek ongeveer 5 dagen duurt. 

 

Communicatie 

Omdat vastgesteld is dat het om een verwaarloosbaar risico gaat, is besloten alleen de direct omwonenden 

in te lichten met een brief. Deze brief bevat dezelfde informatie als deze. Uiteraard kunnen de direct 

omwonenden contact opnemen met de verantwoordelijke projectleider als zij meer informatie willen. 

 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 
Wethouder Beheer openbare ruimte 
 
 
 
 
 
I.M. Raaijmakers MSc. RC 
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