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Aan de bewoners van dit pand,
bewoners A. Van Leeuwenhoekstraat
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Brand A. van Leeuwenhoekstraat
Geachte heer/mevrouw,
Vanmorgen om 11.00 uur is er brand uitgebroken in een loods in de Anthony van Leeuwenhoekstraat.
Omdat hierbij asbest is vrijgekomen, is de directe omgeving tijdelijk afgezet. Met deze brief informeren
we u over de maatregelen.
De brand
Er is donderdag 3 juni brand uitgebroken in de houten loods achter de Van Leeuwenhoekstraat 76. Bij het
blussen is asbest aangetroffen, dat vermoedelijk van het dak van de loods komt.
Daarom is op dat moment (rond 12.00 uur) een sms-alert verspreid, met de mededeling om deuren en
ramen gesloten te houden. Dit bericht was alleen bedoeld voor mensen die op dat moment binnen 250
meter van de brand aanwezig waren. Voor anderen was er op dat moment geen risico. Nu de brand is
geblust, is er géén risico en is binnenblijven ook niet meer nodig.
De leerlingen van de Van Leeuwenhoekschool zijn gedurende de brand in school gebleven en hebben zo
geen risico gelopen.
Asbest
Inmiddels zijn in opdracht van de gemeente de eerste metingen gedaan. Hieruit is gebleken dat er bij de
brand inderdaad asbest is vrijgekomen. Hierbij gaat het om ‘witte asbest’ (chrysotiel). Bij de school is
geen asbest aangetroffen. Voor alle zekerheid wordt aanvullend onderzoek gedaan. De tuinen van de
woningen in de directe omgeving worden nog onderzocht. Die bewoners houden ramen en deuren
gesloten en mijden de tuin, totdat het onderzoek is afgerond en eventuele asbest is verwijderd.
Als er bij de brand asbestdeeltjes in de lucht zijn verspreid, levert dit over het algemeen géén
gezondheidsrisico op, omdat de roet- en asbestdeeltjes in de brand vervliegen en door de wind worden
verspreid.
Informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer R. T. Oost, sectiechef Bouwen en Wonen
tel. 035 - 629 2380.

Met vriendelijke groet,

E. Boog
Loco-burgemeester gemeente Hilversum

