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Beste meneer Gorter,
In antwoord op uw brief van 15 juni 2018 vindt u hieronder de beantwoording van
uw schriftelijk gestelde vragen over het aanbieden van asbest op de milieustraat.
Vraag 1
Welke voorwaarden stelt de gemeente Heusden aan het inleveren van asbest bij
de milieustraat? (formulieren, afspraken maken, speciale zakken of stickers, ….)

POSTADRES

Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen

Antwoord
Er mag een maximale hoeveelheid van 35 vierkante meter worden ingeleverd op
de milieustraat. Het asbest moet zijn verpakt in doorzichtige folie van 0,2 mm dikte.
Voor het inleveren van asbest moet men een meldingsformulier van de gemeente
kunnen overhandigen. Dit formulier moet door de gemeente op het gemeentehuis
worden geregistreerd en voorzien van een stempel/sticker. Daarna kan men, met
het formulier, het asbest inleveren op de milieustraat.
Vraag 2
Waar zijn deze voorwaarden te vinden?

BEZOEKADRES

Julianastraat 34
Vlijmen

T
F
E

(073) 513 17 89
(073) 513 17 99
INFO@HEUSDEN.NL
DIGITAAL LOKET

www.heusden.nl
Bankrelatie
NL54BNGH0285003909

Antwoord
Deze voorwaarden zijn te vinden op de gemeentelijke website op de pagina ‘Afval’
onder het kopje ‘Milieustraat’
(https://www.heusden.nl/Home/Homepage/Afval/Milieustraat) en in de
Afvalstoffendienst app, eveneens onder het kopje ‘Milieustraat’.
Vraag 3
Overweegt het College om de voorwaarden en de locatie waar ze gevonden
worden, breed onder de aandacht te brengen van onze gemeente?

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)
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Antwoord
Nee, wij gaan er wel voor zorgen dat de genoemde informatie beter vindbaar is op
de gemeentelijke website.
Vraag 4
Kunnen particulieren en bedrijven kosteloos asbest inleveren op de milieustraat?
a. Zo nee,
i. Wat zijn de kosten hiervoor?
ii. Overweegt u om het inleveren van asbest kosteloos te maken met als
doel verlaging van het risico van illegale dumping in het buitengebied?
Antwoord
Particulieren kunnen, tot een maximale hoeveelheid van 35 vierkante meter en
onder de eerder genoemde voorwaarden, kosteloos asbest inleveren op de
milieustraat. Bedrijven kunnen geen asbest inleveren op de milieustraat.
Wij zijn niet van plan om het inleveren van asbest voor bedrijven op de milieustraat
mogelijk te maken. Bedrijven zijn verplicht om asbest in hun bedrijf te laten
verwijderen en te laten afvoeren door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
Daarnaast is de milieustraat een brengvoorziening voor particulieren. Bedrijfsafval
wordt niet ingenomen.

Met vriendelijke groet,
het college van Heusden,
de secretaris,

de wnd. burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. R.H. Augusteijn

