5 oktober 2018

Beste ouder
Asbesthoudende materialen werden vroeger vaak gebruikt als bouwmateriaal. Dit heeft
als gevolg dat heel wat gebouwen zoals woningen, loodsen en o.a. ook onze school
vandaag nog asbest bevatten. Een opsomming van deze asbesthoudende materialen is
opgenomen in een asbestinventaris. Zo is de isolatie rond de verwarmingsbuizen in
twee kelders - stookplaatsen: de kelder onder de kapel en de kelder van het atelier van
het onderhoudspersoneel - asbesthoudend. Leerlingen hebben geen toegang tot deze
zones. De isolatie is nog in goede staat en vormt op dit moment geen
gezondheidsrisico, maar als school willen we proactief handelen en dit asbest uit onze
school weghalen.
Binnenkort starten de nodige werken om dit asbest correct uit het schoolgebouw te
verwijderen in samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
(OVAM) en het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION). Hiervoor
heeft de OVAM contracten afgesloten met gespecialiseerde en erkende aannemers die
het asbest op een vakkundige manier verwijderen. Deze aannemers worden ook
systematisch gecontroleerd. Het asbest zal verwijderd worden in een hermetisch
afgesloten zone, zodat er geen asbestvezels in de omgeving vrijkomen. Ook voor het
uitvoerend personeel worden alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen genomen.
Wat betekent dit voor onze school?
Op maandag 8 oktober 2018 starten de voorbereidende werken op de twee locaties.
Tijdens de herfstvakantie wordt het eigenlijke asbesthoudend materiaal uit het gebouw
verwijderd. De aannemer garandeert ons dat er ook tijdens de voorbereidende werken
geen enkel risico zal zijn voor de gebruikers van de school. Er zal enkel beperkte hinder
zijn in de zone aan de ingang van de kelder van het atelier (hoek Pasteurlaan - Meir)
voor de inrichting van een werfzone. Na de herfstvakantie kunnen er enkel nog
werkzaamheden zijn om de werven op te ruimen.
Deze werken zijn noodzakelijk om een gezonde schoolomgeving te blijven garanderen
voor alle gebruikers van het schoolgebouw. We hopen dat we u hiermee voldoende
geïnformeerd hebben. Als u nog meer informatie wenst, kunt u zich wenden tot de
directies of tot de preventieadviseur van de school.
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