Persbericht
Diest – Update_2 GBS Molenstede
Resultaten controle
We hebben alle resultaten van de verschillende controles die gisteren werden
uitgevoerd binnengekregen. Er werden 6 luchtmetingen gedaan en 8 plakstalen
genomen op het schooldomein. Verdeeld over locaties binnen het schoolgebouw en
op de speelplaats.
We wisten gisterenavond dat 5 van de 6 luchtmetingen vrij zijn van partikels.
In één van de luchtmetingen, zijnde deze in de refter van het bestaande
schoolgebouw, werd een vezel aangetroffen. Na verder onderzoek blijkt dat dit niet
om asbest gaat.
Er werden 8 plakstalen genomen op verschillende plaatsen op het schooldomein. Één
van deze plakstalen bevatte sporen van witte asbest. Het gaat over het staal dat
genomen is op de buitenspeelplaats.
Dit bevestigt wat we al wisten en is in lijn met de veiligheidsmaatregelen die we al
namen.
Over de reinigingswerken
De reinigingswerken op het schooldomein GBS Molenstede zijn nu volop bezig.
Momenteel reinigt een gespecialiseerde firma de zone die aangegeven werd volgens
het rapport van de asbestdeskundige.
Wanneer dit gedeelte gereinigd is, wordt opnieuw een controle uitgevoerd door de
asbestdeskundige. We wachten de resultaten hiervan af en informeren zo snel
mogelijk over de stand van zaken. Om de openbare veiligheid te verzekeren, zal de
school pas vrijgegeven worden wanneer er uitsluitsel is dat de omgeving veilig is.
We kunnen nu al met zekerheid zeggen dat de school morgen, op donderdag 19
september 2019, gesloten zal blijven. We zorgen voor opvang voor alle kinderen
voor de duur van de opruimwerken en tot de site terug veilig is. Ouders kunnen
ervoor kiezen om hun kind thuis te houden. Deze leerlingen worden niet als onwettig
afwezig geregistreerd.

Vanavond om 20 uur worden ouders en betrokkenen uitgenodigd op een
nazorgmoment in ’t Molenhuis.
Voor meer informatie
We nemen deze situatie ernstig en zullen blijvend, transparant met alle betrokkenen
communiceren van zodra er meer informatie beschikbaar is.
Zit je met vragen over omgaan met asbest? Dan kan je terecht op de website van
ovam. www.ovam.be/omgaan-met-asbest
Via www.diest.be houden wij je op de hoogte van de laatste stand van zaken. Je kan
je via een link op onze homepage inschrijven om per mail updates te ontvangen.
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