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In april jl. heeft het college besloten te handhaven in de zaak van de gekraakte school aan de
Carolusdreef; daarbij zijn de krakers verwijderd en is de school onbewoonbaar gemaakt.
Er is voor gekozen om de school zeer rigoureus onbewoonbaar te maken.
I.p.v. afsluiten en dichtspijkeren is het gebouw met grof geweld gedeeltelijk gesloopt, zoals eenieder
heeft kunnen waarnemen.
Gezien de leeftijd van het schoolgebouw ( > 40 jaar ) lag het in de lijn der verwachting dat er bij de
bouw van dit pand asbest gebruikt zou zijn, zoals te doen gebruikelijk in die tijd.
Inmiddels is gebleken dat dit inderdaad het geval is, met allerlei extra maatregelen, kosten en vertraging
in de sloop tot gevolg.
Vragen:
1. Waarom is er gekozen voor deze - zeer rigoureuze - manier van handhaven tegen een beperkt
aantal krakers, terwijl men had kunnen verwachten en o.i. ook had moeten weten dat het risico op het
vrijkomen van asbest (denk aan de volksgezondheid) aanwezig was ?
2. Is er al bekend óf en zo ja in welke mate er asbest is vrijgekomen?
3.Kunt u ons informeren over de huidige situatie mbt het aanwezige asbest?
4.Wat wordt er nú gedaan en wat zijn de vervolgstappen?
5.Is er zicht op de financiële gevolgen die het opruimen van het asbest met zich meebrengt?
6.Had het niet in de rede gelegen om de omwonenden eerder per brief te informeren over een en
ander dan dat men dat uit de krant moest vernemen?

Antwoord:
1 Om uit te sluiten dat het na ontruiming weer gekraakt zou worden.
2 Er is bij de sloop aanvraag al een asbestinventarisatie rapport ingediend. Er is asbest aangetroffen en
wordt door een gecertificeerd asbest verwijderingsbedrijf gesaneerd.
3 Er zijn nu actuele asbest inventarisatie rapporten aanwezig. Het verwijderen gebeurd volgens de
geldende wetgeving door een gespecialiseerd bedrijf.
4 Gymzaal is gesaneerd. De voormalige school wordt direct na de bouwvak gesaneerd.
5 Nee, dit wordt pas definitief als de sloop gereed is. Als tijdens de sloop asbestverdachte materialen
worden aangetroffen wordt dit opnieuw geïnventariseerd en brengt wellicht extra kosten met zich mee.
6 Voor de geplande activiteiten zijn tot op heden twee omwonenden brieven verstuurd.

