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Inspectierapport n° 2 

 

Datum inspectie:   30-07-2022 

Datum rapport:   30-07-2022 

Calamiteit:   Brand 

Bedrijfspand, 

op het volgende adres: 

Trakelweg 72, 8800 Roeselare. 

  

Aanwezigen/contactpersonen 

 

Inleiding 
Dit verslag is tot stand gekomen naar aanleiding van een door SGI Compliance uitgevoerde inspectie 

in opdracht van Stad Roeselare. 

 

Deze eerste inspectie heeft uitgewezen dat het een asbestbrand betreft van: 

 Categorie 1:  er wordt geen verspreiding van asbest geconstateerd buiten de brandlocatie 

 Categorie 2: er wordt verspreiding van asbest geconstateerd buiten de brandlocatie die evenwel niet in een 

woon-, werk- of recreatiegebied gesitueerd is 

 Categorie 3: er wordt verspreiding van asbest geconstateerd buiten de brandlocatie die wel degelijk in 

een woon-, werk- of recreatiegebied gesitueerd is 

Opgesteld naar eer en geweten door deskundige  

namens SGI Compliance 

   

dhr. Peter Nagels   

Deskundige   

opgemaakt te Aartselaar, 30-7-2022 

partij contact telefoon e-mail Aanw. 

Stad Roeselare  dhr. Kris Declercq.    

 dhr. Geert Sintobin    

 dhr. Delphan Deroo    

Noodplanning mevr. Barbara Boudeau    

 mevr . Joyce Devos    

Verzekeraar dhr. Gilbert Kindt    

Plan D dhr. Peter Diepers    

SGI Compliance dhr. Peter Nagels    

 dhr. Jérôme Moureau    

Polygon dhr. Jo Van Pee    

 dhr. Cihan    

Recon dhr. Laurens Vanthournout    
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Plannen  

Plan met weergave uitbereiding perimeter  

In dit verslag wordt enkel de uitbreiding van de perimeter (onder Rumbeeksesteenweg) weergegeven. 

Deze verspreidingsperimeter is tot stand gekomen op basis van visuele vaststellingen van neerslag op 

het openbaar domein. 

De volledige perimeter is aangeduid met de rode lijn. 

Verdere vaststellingen die vandaag werden gemaakt worden gebundeld in een volgend 

inspectierapport, samen met de nieuwe bezoeken. 
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