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Van: Jef Maes <jef.maes@sint-niklaas.be> 
Verzonden: woensdag 6 mei 2020 14:09 
Aan: Filip Baeyens; Algemeen directeur; Bestuursadministratie 
Onderwerp: Asbestplan 
 

Geachte, 
 
In de meerjarenplanning van de stad staat vermeld dat de stad "concrete stappen wil zetten 
naar een asbestveilige stad". Meer bepaald staat er het volgende: 
"Om een asbestveilige stad te worden gaan we samen werken met MIWA. MIWA is bereid om 
het asbestbeleid van de stad op intercommunaal niveau uit te rollen en hiervoor een 
asbestcoördinator aan te stellen. De subsidies die de stad hiervoor krijgt van OVAM (telkens 
170.000 EUR van 2020 tot 2022) zullen worden overgedragen aan MIWA. Samen met MIWA 
gaan we bewoners helpen met een asbestinventaris van hun woning en zullen we 
samenaankoopformules voor leidingisolatie, vloerbedekking en dakvervanging ondersteunen." 
 
Kunt u mij laten weten hoe ver deze plannen al zijn gevorderd? 
 
Is er al een asbestcoördinator aangeworven door MIWA? 
 
Heeft MIWA al een concrete planning opgemaakt op het vlak van het opmaken van een 
asbestinventaris? 
 
Zijn er al ideeën rond mogelijke samenaankoopformules voor asbestverwijdering? 
 
Zijn er plannen om een inventaris op te maken van de asbestdaken in onze stad? 
 
Dank bij voorbaat voor de informatie. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Jef Maes 
Raadslid 
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Geacht raadstid

Graag bezorgen wij u telkens een stand van zaken op a[ uw onderstaande schriftelijke vragen d.d.
7 mei 2020, over)de concrete stappen genomen naar een asbestveil.ige stad.

Kunt u mij taten weten hoe ver deze pl,annen al zijn gevorderd?
MIWA rondde intussen de aanwerving van een asbeitcoórdinator af. Hij trad in àienst op
4 mei 2020. Hij zal" aanvangen met de opmaak van een asbestactieptan waarin onder meer diverse
samenaankopen zullen ingepl"and worden, maar ook de oprichting van een infopunt,,een
'herdynamisering'van de asbestophal"ing aan huis (bronophating) en een nieuwe sensibil.iserings-
campagne. Er zaL daarbij op een participatieve manier worden gewerkt onder meer via de
oprichting van een over[egstructuur met diverse actoren. De Larlcering van dit asbestactiepl.an is

voorzien voor het najaar 2020.

ls er a[ een asbestcoórdinator aangeworven door MIWA?

Ja. Sébastien lmpe werd aangeworven al.s asbestcoórdinator en trad in diensi op 4 mei 2020.

Heeft MIWA a[ een concrete planning opgemaakt op het vlak van het opmaken van een
asbestinventaris?
Een concrete pLanning zal onderdeel. uitmaken van het asbestactieptan. Asbestinventarisatie
wordt één van de pijl.ers van het asbestactieplan aangezien het vaak de eerste stap i! in de
verwijdering van asbest en een asbestinventaris verplicht wordt.bij elke overdracht van eigendom
vanaf 2022. Door OVAM wordt op termijn voorzien in subsidiëring van samenkopen van
asbestinventarisatie. De concrete p[anning wordt wetlicht daarop qfgestemd.

Ziin er al, ideeën rond mogelijke samenaankoopformules voor asbesWerwijdering?
Er werd door stad Sint-NikLaas eind 2018 een subsidieaanvraag ingediend voor een samen-
aankoop van de verwijdering van asbesthoudende dakbedekking, Leidingisól.atie en vloer-
bekl"eding. MIWA zal. binnen het kader van het voornoemde asbestactiepl.an de organisatie van
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deze samenaankopen op zich nemen.
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Ziin er plannen om een inventaris op te maken van de asbestdaken in onze stad?
Er zijn voorl.opig geen ihventarisatiepLannen die specifiek en uitsl.uitend gericht zijn op

asbestdaken. De initiatieven rond inventarisatie omhetzen het vo[[edige woongebouw.

Hoogachtend

Namens het coltege van burgemeester en schepenen:
ln opdracht:

Johan Verhul.st [ip Baeyens Lieven Dehandschutter
burgemeesteralgemeen directeur schepen


