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1. PROJECTVOORSTEL 

 

Het projectvoorstel beoogt de verwijdering van kleine daken met asbestgebonden materialen 

bij particulieren door een deskundige dakwerker/aannemer. We spitsen ons voornamelijk toe 

op daken van kleine gebouwen die niet bedoeld zijn voor bewoning zoals een tuinhuis, berghok, 

kippenhok, garage, … 

Het project zet in op een volledige ontzorging voor de particulier/inwoner. 

 

Interleuven zet samen met de deelnemende gemeenten een communicatiecampagne op om 

inwoners te informeren over het project. Inwoners kunnen hun interesse kenbaar maken via 

een formulier. Op dit formulier wordt eveneens gevraagd of ze wensen deel te nemen aan de 

intergemeentelijke burgerstuurgroep voor de aanstelling van een deskundige 

aannemer/dakwerker. 

Interleuven zorgt voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de 

intergemeentelijke burgerstuurgroep. Er worden een voorzitter en een secretaris aangesteld 

vanuit de deelnemers. De stuurgroep stelt het bestek op, evalueert de prijsvragen en kiest 

uiteindelijk de deskundige dakwerker/aannemer. 

 

Interleuven en de gemeenten koppelen de werkwijze en de gekozen aannemer terug naar de 

inwoners. Vervolgens neemt de aannemer contact op met de geïnteresseerden voor een offerte. 

Het contract (en dus ook de factuur) wordt opgemaakt tussen de inwoner die de werken wil 

laten uitvoeren en de aangeduide deskundige aannemer. 

 

Interleuven stelt via de wet op de overheidsopdrachten een erkende asbestdeskundige aan en 

fungeert als opdrachtencentrale. 

De erkende asbestdeskundige doet controle van de werken uitgevoerd door de deskundige 

dakwerker/aannemer. 

 

1.1. De belangrijkste doelstellingen 

 gezondheidsrisico’s: wegnemen blootstellingsrisico 

 opvang van hemelwater van een asbestdak, geeft potentiële kans op verspreiding van 

gecontamineerd hemelwater 

 soms is de staat van het asbestdak van een hok erg slecht zodat de kans bestaat dat het 

gebouw en het dak zullen instorten waardoor de asbestdeeltjes zich verspreiden op de grond 

en in de omgeving 

 mogelijkheid om op de ruimte impact te hebben 

 financiële voordelen groepsaankoop 

 

1.2. Specifieke doelgroepen 

Is er ook aandacht voor specifieke doelgroepen? 



Bij oudere huizen met meerdere bijgebouwen – niet-prioritaire gebouwen met een niet-

residentiële functie 

Doelgroep: 

- oudere mensen die wensen de boel op te ruimen om alles netjes achter te laten aan de 

nabestaanden of voor verkoop/verhuur 

- jonge gezinnen die een oudere woning met kleine bijgebouwen hebben gekocht en 

wensen te renoveren 

 

1.3. Resultaten 

Wat zijn de beoogde resultaten? Hoeveel inwoners/gebouwen worden beoogd binnen de 

reikwijdte van het project?  

 0,5 % van het aantal huisaansluitingen 

 

1.4. Communicatie- en sensibiliseringsacties 

 Artikel in gemeentelijk informatieblad 

 Artikel op website 

 Communicatie samen met Wooninfopunt: inwoners die afspraken maken in verband met 

energiepremies krijgen mondelinge communicatie over het project en ontvangen een folder  

 Communicatie i.s.m. de seniorenraad: 

- Presentatie op seniorenoverleg 

- Aandacht voor het project tijdens de jaarlijkse seniorenweek 

 Communicatie i.s.m. LOGO Oost Brabant 

 

1.5. Looptijd project 

Van 01-01-2019 tot 31-12-2021. 

 

1.6. Stappenplan en timing 

 

Uitvoeringstermijn Actie Uitgevoerd door 

Tegen 31-12-2018 Indienen van het project bij OVAM Interleuven 

Tegen 07-01-2019 

(in sommige gemeenten 

moeten de infoartikels 3 

maanden voor 

verschijningsdatum worden 

aangeleverd) 

Infoartikel ter beschikking stellen van 

de lokale besturen + oproep voor 

deelname aan de intergemeentelijke 

burgerstuurgroep 

Interleuven 

Januari 2019 Communicatie met dienst van het 

lokale bestuur / OCMW die instaat 

voor de organisatie van de 

seniorenweek 

Interleuven 

Tegen 31-03-2019  Reactie van goedkeuring door OVAM OVAM 

Tegen 01-04-2019 Reactie van de geïnteresseerde 

inwoners voor participatie in 

stuurgroep 

Inwoners/lokale 

besturen 



Vanaf 01-04-2019 Start opmaak bestek voor de erkende 

deskundige asbest via wetgeving 

overheidsopdrachten 

Interleuven 

Periode april – juli 2019 Oprichten van een intergemeentelijke 

burgerstuurgroep voor de aanstelling 

van een deskundige 

dakwerker/aannemer + meerdere 

vergaderingen 

burgerstuurgroep 

/Interleuven 

(administratieve en 

logistieke 

medewerking) 

September 2019 Aanduiden van de geselecteerde 

deskundige dakwerker/aannemer 

door stuurgroep 

burgerstuurgroep 

September 2019 Aanstelling van erkende deskundige 

asbest door Interleuven 

Interleuven 

September 2019 Communicatie naar de lokale 

besturen 

Interleuven 

September – oktober 2019 Opmaak communicatiematerialen + 

verspreiding naar de lokale besturen 

en andere partners 

Interleuven 

Vanaf 5 november 2019 Start van project  

 Communicatiemoment - persmoment Interleuven – lokale 

besturen – 

burgerstuurgroep- 

erkende 

dakwerker/aannemer 

verwijdering asbest – 

erkende 

asbestdeskundige 

November 2019 – 

seniorenweek 

presentatie Interleuven 

Rond april – mei 2020 

(afhankelijk van het 

verschijnen van het infoblad) 

Communicatie rond het project Interleuven – lokale 

besturen 

Rond april – mei 2021 

(afhankelijk van het 

verschijnen van het infoblad) 

Communicatie rond het project Interleuven – lokale 

besturen 

30 oktober 2021 Einde van de aanstelling van de 

erkende asbestdeskundige 

 

30 oktober 2021 Einde van de periode waaronder de 

erkende dakwerker/aannemer 

werken uitvoert in het kader van het 

project 

 

November – december 2021 Administratie van het project Interleuven 

 


