Lelystad, 14 juli 2016
Onderwerp: asbestverwijdering gevel schoolgebouw De Regenboog en Kindcentrum de Kleurfontein.
Beste ouder/verzorger,
In de zomervakantie (van maandag 18 juli tot en met 29 juli 2016) verwijdert Kooiker Grond- en
Sloopwerken asbesthoudende kit achter de panelen aan de buitenzijde van het schoolgebouw van
Openbare Basisschool De Regenboog aan Voorhof 4. Met deze brief willen wij u graag nader informeren.
Aanleiding
In ongeveer 80% van de schoolgebouwen van vóór 1994 is asbest toegepast. Asbest in een schoolgebouw
kan gevaarlijk zijn als het vrijkomt uit de bouwmaterialen. Goed onderhoud en zorgvuldig verwijderen is
dus belangrijk. Omdat het schoolgebouw van De Regenboog ook van vóór 1994 is heeft Stichting SchOOL1
een asbestinventarisatie uit laten voeren.
Werkzaamheden
Uit de inventarisatie blijkt dat achter de panelen asbesthoudende kit zit. Het is noodzakelijk deze
asbesthoudende kit vanaf de buitenzijde van de gevel te verwijderen en af te voeren. Anders mag er geen
houtrot saneringen worden gedaan. Daarna wordt er deels houtrot ter plaatste gesaneerd en wordt de
school geschilderd.
Dit om te voorkomen dat kinderen, ouders, medewerkers en omwonenden gezondheidsrisico’s lopen. Bij
de gemeente Lelystad is hiervan formeel melding gemaakt. De melding is getoetst aan de landelijke
indieningvereisten zoals opgenomen in het Bouwbesluit en er is geconstateerd dat de melding voldoet aan
alle gestelde eisen zodat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden
wordt het werkgebied afgezet met linten en waarschuwingsborden. Buiten de linten is er tijdens de
werkzaamheden geen gevaar voor besmetting. Momenteel zijn er voorbereidende werkzaamheden
gaande.

Witte pakken staat voor veilig werken
Het werken met asbest brengt risico’s met zich mee. Langdurige blootstelling aan asbest kan de gezondheid
ernstig schaden. Daarom zijn werknemers van asbestverwijderingsbedrijven verplicht beschermende kleding
te dragen: de bekende witte pakken. Voor wie er niet dagelijks mee omgaat, kan het er bedreigend uitzien.
Maar eigenlijk is het tegendeel waar. Het geeft aan dat het betreffende bedrijf zorgvuldig en veilig omgaat
met asbest. Kooiker voldoet vanzelfsprekend aan alle kwaliteitsnormen en veiligheidseisen en is daarvoor
ook gecertificeerd (ISO-9001 en VCA).

Meer informatie
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u echter nog vragen naar aanleiding
van deze informatie dan kunt u contact opnemen met directeur Astrid Ruijtenberg, telefoon 0320-226181
of mail naar directie.regenboog@stichtingschool.nl
Met vriendelijke groet,
Astrid Ruijtenberg Wnd directeur OBS De Regenboog

1 Stichting SchOOL is de Scholengroep voor Openbaar Onderwijs in Lelystad en is het overkoepelend orgaan van de

21 openbare basisscholen in Lelystad.

