
 
 

  

 

 
Bewonersvereniging Hestia 
Peiling Digitaal Advies Panel naar aanleiding van adviesaanvraag Asbestbeleid 

 

Peiling: tussen 10 en 20  januari 2014 

Respondenten: 29  

 

 

Inleiding bij de peiling 
Hestia is gevraagd advies uit te brengen over het concept Asbestbeleid van Portaal. 

 

Belangrijke onderdelen van dit beleid zijn: 

- inventarisatie van asbest in Portaal woningen 

- bepalen van maatregelen en saneringsurgentie 

- hoe asbestsanering plaats gaat vinden 

- scholen van eigen personeel en het inhuren van specialistische bedrijven 

- communicatie en informatie richting huurders. 

 

Behalve het uitbrengen van een advies heeft Portaal Hestia een aantal stellingen 

voorgelegd. Graag horen wij de mening van het Digitaal Advies Panel over deze stellingen. 

Daarnaast wil Hestia u enkele aanvullende vragen stellen.  

 

Wij danken u bij voorbaat voor het invullen van de vragenlijst. Het invullen duurt 5 tot 10 

minuten.  

Invullen kan tot uiterlijk 20 januari 2014. 

 

Nota Bene: Bent u tevens lid van het Portaal Panel, dan hebt u in 2013 van Portaal een 

vragenlijst over asbest ontvangen. Onze vragenlijst is aanvullend hierop. 

 

 

  



 
 

  

 

Overzicht van de resultaten 

Stellingen 

1 Hechtgebonden* asbest is niet gevaarlijk 

 

eventuele toelichting:  

dus niet zagen of boren, maar dat moet je wel weten. wat is in een specifieke situatie de kans op 
beschading waardoor een gevaarljke situatie kan ontstaan In letterlijke zin is deze stelling waar, maar 
eigenlijk zou al het materiaal duidelijk zichtbaar moeten zijn voorzien van een signaal. Want wie denkt 
eraan bij renovatie, isolatie of doe-het-zelf werkzaamheden? asbest blijft asbest kan gevaarlijk worden je 
kunt er niet van op aan dat er nooit beschadigingen, verval gaat optreden en vezels alsnog los komen  

2 Ik vertrouw er op dat Portaal zorgvuldig omgaat met asbest 

 

eventuele toelichting:  

Ik ken Portaal als een verantwoordelijke organisatie zelf meegemaakt in mijn buurt meegemaakt, ging 
niet fijn ik hoop het, maar vertrouwen is een ander geval.  

mee eens 14 48% 

neutraal 5 17% 

mee oneens 5 17% 

weet niet 5 17% 

mee eens 17 59% 

neutraal 5 17% 

mee oneens 2 7% 

weet niet 5 17% 



 
 

  

3 Portaal informeert zijn huurders voldoende, snel en eerlijk over asbest 

 

eventuele toelichting 

Zeker niet snel.Toen bij mijn buurvrouw dagenlang gewerkt werd door asbest duurde het echt lang voor ik 
telefonish antwoord kreg op mijn vragen. Ik wilde ook wetebn warom wel bij haar asbest werd verwijderd 
en niet bij mij, daar het exact de zelfde huizen zijn.Dat is nu nog steeds onduidelijk zelf meegemaakt 
Nooit iets gehoord; misschien niet van toepassing? Voor het eerst dat ik er over hoor  

4 Portaal heeft begrip voor de emoties die asbest met zich mee kan 
brengen 

 
mee eens 8 28% 

neutraal 13 45% 

mee oneens 2 7% 

weet niet 6 21% 

eventuele toelichting 

zelf meegemaakt Portaal kennenede veronderstel ik dat wel  

  

mee eens 5 17% 

neutraal 12 41% 

mee oneens 6 21% 

weet niet 6 21% 



 
 

  

Vragen van Hestia 

5 Hoe belangrijk vindt u het voor de huurders, dat er informatie over 
asbest op papier komt te staan, bijvoorbeeld in de vorm van een 
brochure?  

 

6 Stelling: Ik wil dat mijn eigen verhuurder, Portaal, mij goed en volledig 
informeert over de gezondheidsrisico’s van asbest 

 

7 Stelling: Ik ga liever naar de GGD met mij vragen over 
gezondheidsrisico's, die zijn daarin gespecialiseerd. 

 

heel belangrijk 18 62% 

belangrijk 6 21% 

neutraal 3 10% 

beetje belangrijk 2 7% 

onbelangrijk 0 0% 

mee eens 24 83% 

mee oneens 5 17% 

mee eens 17 59% 

mee oneens 12 41% 



 
 

  

8 Bij een nieuwe verhuring moet de nieuwe huurder een brief 
ondertekenen met algemene informatie over de mogelijke aanwezigheid 
van (hechtgebonden) asbest in de woning. Met de ondertekening van de 
brief verklaart de nieuwe huurder bekend te zijn met de inhoud van de 
brief. De ondertekening van de brief gebeurt voor de oplevering van de 
nieuwe woning. 

 
Prima, dit schept duidelijkheid voor de huurder en voor Portaal 1

0 
36
% 

Ik vind dat de brief ondertekend moet worden tijdens/ na de oplevering, want dan pas weet 
de huurder wat de asbestsituatie is in zijn/ haar woning 

1
5 

54
% 

Ik begrijp niet waarom de huurder deze brief moet ondertekenen en vind het niet nodig. 3 11
% 

Aantal dagelijkse reacties 

 
 


