
A. Stramroodlaan A. huisnummer: 2 - 60                    30 ja Het gemetselde ventilatiekanaal bevat asbesthoudende pijpen waar bewoners niet bij kunnen komen.

A. v.d. Kamplaan huisnummer: 2 - 12                   6 ja Bij de bouw is een asbesthoudend rioolpijp aangebracht van de toilet via de kelder. De pijp zit in een betonnen koker.

Austerlitzseweg huisnummer: 33, 35                          2 ja De schuren die bij de woning horen, bevatten asbesthoudende golfplaten. De meeste platen zijn aangebracht door huurders.

Bergweg huisnummer: 67 - 75                                 2 2 ja Op de schuren zitten enkele asbesthoudende golfplaten.

Bilderdijklaan huisnummer:  2 -  20, 4b, 8b, 12b, 14b, 18b 15 ja Op de schuren zitten asbesthoudende golfplaten. 

C. Vlotlaan huisnummer: 2 - 14                       7 ja Een paar woningen in dit complex hebben een asbesthoudende schoorsteenpijp en ventilatiepijp. 

Het is niet bekend om welke woningen het precies gaat.

Cort v.d. Lindenlaan huisnummer: 1 - 15,   2 - 32                   24 ja Een paar keer  zijn bij een inventarisatie asbestresten in de kruipruimte van een woning aangetroffen. . 

Dijnselweg huisnummer: 2 - 16, 38 - 48                               14 ja Op de schuren zitten asbesthoudende golfplaten. Ook de keukenpuien bevatten asbestplaten aan de buitenkant van de woning.

Dolderseweg 119  C                          1 ja Een paar schuren bij de woning bevatten asbesthoudende golfplaten. De meeste platen zijn aangebracht door huurders.

Dr. A. Kuyperlaan huisnummer: 13 - 35, 30 - 60                       28 ja Een paar keer  zijn bij een inventarisatie asbestresten in de kruipruimte een woning aangetroffen.  

Dr. D. Bosplein huisnummer: 1 - 15                          8 ja Een paar keer  zijn bij een inventarisatie asbestresten in de kruipruimte van een woning aangetroffen. 

Dr. De Visserlaan huisnummer: 2 - 16                         8 ja Een paar keer  zijn bij een inventarisatie asbestresten in de kruipruimte van een woning aangetroffen. 

Dr. H. Colijnlaan huisnummer: 2 - 32  VVE 10 ja Een paar keer  zijn bij een inventarisatie asbestresten in de kruipruimte van een woning aangetroffen. 

Fazantenplein huisnummer: 1 - 47                             24 ja In een enkele woning van dit complex bestaat de mogelijkheid dat er in de gang en keuken 

nog zeil met asbesthoudende lijm op de vloer ligt. 

G.J. v.d. Veenlaan huisnummer: 1 - 19                      10 ja In een enkele woning van dit complex bestaat de mogelijkheid dat er in de gang 

nog zeil met asbesthoudende lijm op de vloer ligt. 

Groen van Prinstererlaan huisnummer: 2 - 24                  12 ja Een paar keer  zijn bij een inventarisatie asbestresten in de kruipruimte van een woning aangetroffen.  

H. Schaftlaan huisnummer: 2 - 20                        10 ja In een enkele woning van dit complex bestaat de mogelijkheid dat er in de gang 

nog zeil met asbesthoudende lijm op de vloer ligt. 

Idenburglaan huisnummer: 2 - 24  VVE      8 ja Een paar keer  zijn bij een inventarisatie asbestresten in de kruipruimte van een woning aangetroffen. 

J. Blokhuislaan huisnummer: 2 -12                       6 ja Bij de bouw is een asbesthoudende rioolpijp aangebracht van de toilet via de kelder. De pijp zit in een betonnen koker.

J. De Wittlaan huisnummer: 2 - 16                         8 ja Een paar keer  zijn bij een inventarisatie asbestresten in de kruipruimte van een woning aangetroffen. 

J. de Wittlaan huisnummer: 1 - 31     VVE 15 ja Een paar keer  zijn bij een inventarisatie asbestresten in de kruipruimte van een woning aangetroffen.  

J. Postlaan huisnummer: 29 - 35                        4 ja Bij de bouw is een asbesthoudende rioolpijp aangebracht van de toilet via de kelder. De pijp zit in een betonnen koker.

J. van Oldenbarneveltlaan huisnummer: 45 - 99                 28 ja Een paar keer  zijn bij een inventarisatie asbestresten in de kruipruimte van een woning aangetroffen. 

J.C. Boogaardlaan huisnummer: 1 - 11,2 - 8                    10 ja Bij de bouw is een asbesthoudende rioolpijp aangebracht van de toilet via de kelder. De pijp zit in een betonnen koker.

J.C. Meijerlaan huisnummer: 2 - 16                       8 ja Bij de bouw is een asbesthoudende rioolpijp aangebracht van de toilet via de kelder. De pijp zit in een betonnen koker.

J.J. Hamelinklaan huisnummer: 1 - 20                    20 ja In een enkele woning van dit complex bestaat de mogelijkheid dat er in de gang 

nog asbesthoudend zeil met asbesthoudende lijm op de vloer ligt. 

Korte Bergweg huisnummer: 30 - 56                            14 ja Op de schuren zitten asbesthoudendegolfplaten. Verder zit in de dakkapel een asbestpaneel.
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Kritzingerlaan huisnummer: 35  - 43                          4 ja Op een aantal schuren achter de woningen zitten asbesthoudende golfplaten.

L. Edelmanlaan huisnummer: 1 - 25                      13 ja Een paar woningen in dit complex hebben een asbesthoudende schoorsteenpijp en ventilatiepijp.

Laan van Vollenhove huisnummer: 1 - 727           364 ja Dit complex heeft asbesthoudende panelen aan de buitenkant van de woning aan de balkon- en galerijzijde. 

Ook zijn er in de woning asbesthoudende ventilatiedoorvoeren. In de kelderbergingen zitten asbesthoudendel eidingdoorvoeren.In

de meterkasten van de woningen is het aanwezige asbest d.m.v. een speciale foamlaag ingepakt en beschermd

Laan van Vollenhove Laan huisnummer: 729 - 1455            364 ja Dit complex heeft asbesthoudende panelen aan de buitenkant van de woning aan de balkon- en galerijzijde. 

Ook zijn er in de woning asbesthoudende ventilatiedoorvoeren. In de kelderbergingen zitten asbesthoudende leidingdoorvoeren.In

de meterkasten van de woningen is het aanwezige asbest d.m.v. een speciale foamlaag ingepakt en beschermd

Lievendaallaan huisnummer: 1 - 23                            12 ja Op de schuren zitten asbesthoudende golfplaten. 

Meerkoetlaan huisnummer: 1 - 17                              17 ja In deze woningen zijn ontluchtingspijpen, ventilatiekanalen en rioolbuizen van asbest. 

Veel is al verwijderd bij een renovatie geweest in 2011.

Minckelerslaan huisnummer: 2 - 34                          16 ja Op een aantal schuren achter de woningen zitten asbesthoudende golfplaten.

Mw. Kuipers-Rietberglaan 6                  1 ja Een paar woningen in dit complex hebben een asbesthoudende schoorsteenpijp en ventilatiepijp. 

Nepveulaan huisnummer: 115 - 129                              8 ja Bij de bouw is een asbesthoudende rioolpijp aangebracht van de toilet via de kelder. De pijp zit in een betonnen koker.

Nicolaas Beetslaan  huisnummer: 14 - 34                      11 ja Op de schuren zitten asbesthoudende golfplaten. De keukenpuien bevatten asbestplaten aan de buitenzijde.

Panweg huisnummer: 10 - 20                                  6 ja Op de schuren zitten asbesthoudende golfplaten. De keukenpuien bevatten asbestplaten aan de buitenzijde.

Pleineslaan huisnummer: 25 - 41, 51 - 57, 34 - 66                         30 ja Op de schuurdaken zitten asbesthoudende platen.

Pr. M.W.F. Treublaan  huisnummer: 19-29                   VVE   6 ja Een paar keer  zijn bij een inventarisatie asbestresten in de kruipruimte van een woning aangetroffen.  

Pr. M.W.F. Treublaanhuisnummer: 2 - 24       12 ja Een paar keer  zijn bij een inventarisatie asbestresten in de kruipruimte van een woning aangetroffen.  

Rooseveltlaan huisnummer: 14 - 36                            12 ja In een enkele woning van dit complex bestaat de mogelijkheid dat er in de gang nog asbesthoudend zeil 

met asbesthoudende lijm op de vloer ligt. 

S. de Lohmanlaan huisnummer: 1 - 15                    8 ja Een paar keer  zijn bij een inventarisatie asbestresten in de kruipruimte van een woning aangetroffen.  

Sniplaan huisnummer: 1 - 15                                  15 ja In deze woningen zijn ontluchtingspijpen, ventilatiekanalen en rioolbuizen van asbest. Veel is al verwijderd bij een renovatie in 2011.

T. Brandsmalaan huisnummer: 2 - 20                       10 ja Een paar woningen in dit complex hebben een asbesthoudende schoorsteenpijp en ventilatiepijp. 

Thorbeckelaan huisnummer: 30 - 44                           VVE 5 ja Een paar keer  zijn bij een inventarisatie asbestresten in de kruipruimte van een woning aangetroffen. 

Thorbeckelaan huisnummer: 90 - 96                           4 ja Bij één woning is een asbest ontluchtingspijp aangetroffen. Bij één woning is een asbestrioolpijp aangetroffen.

Troelstralaan huisnummer:  1 - 31, 2 - 24                             28 ja Een paar keer  zijn bij een inventarisatie asbestresten in de kruipruimte van een woning aangetroffen. 

Verzetslaan huisnummer: 1 - 13                               7 ja Enkele woningen in dit complex hebben een asbesthoudende schoorsteenpijp en ventilatiepijp.

W. Pijperlaan huisnummer: 1 - 32                         28 ja Vijf woningen hebben een ingemetselde asbesthoudende rioolbuis. Eén woning een rioolbuis zonder asbest.

W. Schmidtlaan  huisnummer: 23 - 33                       6 ja Bij de bouw is een asbesthoudende rioolpijp aangebracht van de toilet via de kelder. De pijp zit in een betonnen koker.

W. Van Halllaan huisnummer: 1 - 19, 2 - 28                    24 ja Een paar woningen in dit complex hebben een asbesthoudende schoorsteenpijp en ventilatiepijp.

W.H. Vliegenlaan Huisnummers: 2 - 32, 20b                        17 ja Bij één woning is een asbest ontluchtingspijp aangetroffen. Bij één woning is een asbestrioolpijp aangetroffen.

Waterlooweg 45                              1 ja Een paar schuren die bij de woning horen bevatten asbesthoudende golfplaten. De meeste platen zijn door huurders aangebracht.
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