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De afgelopen maanden zijn alle schoolgebouwen in de gemeente
Eemsmond grondig geïnspecteerd op aardbevingsschade. Daarbij is
ook gekeken of bouwdelen bij een aardbeving gevaar zouden kunnen
opleveren. Die bouwdelen zijn direct verwijderd of versterkt. Daarbij
kunt u denken aan het verwijderen van schoorstenen, het verwijderen
van hoog hangende radiatoren en het beplakken van grote
glaspartijen met beschermende folie. Daardoor zijn alle
schoolgebouwen in de gemeente Eemsmond nu veilig voor gebruik.
Wel worden scholen in de toekomst verder bouwkundig versterkt om
het hoofd te kunnen bieden aan mogelijk zwaardere bevingen in de
toekomst. Hoe dat verder gaat, leest u in deze nieuwsbrief.
Verder versterkende maatregelen
Ons streven is dat alle scholen binnen 5 jaar voldoen aan de meest
recente aardbevingsnormen. De maatregelen die worden doorgevoerd
zijn gebaseerd op de meest recente technische aardbevingsrichtlijnen
zoals die in opdracht van de rijksoverheid zijn gesteld. Bij het
versterken van de school gaat het dan bijvoorbeeld om het aan elkaar
bevestigen van vloeren, wanden en dak, vervangen van metselwerk
en verbreding van de fundering.
Extra opgave: toekomstbestendig maken van scholen
Voordat het plan van aanpak voor het aardbevingsbestendig maken
van scholen werd gemaakt, hebben de schoolbesturen van L&E en
VCPO onderzocht wat nodig is om de scholen 'toekomstproof' te
maken. Hierbij is gekeken naar de spreiding van scholen in de hele

gemeente, gelet op de dalende aantallen kinderen in de gemeente
Eemsmond. Nu we ook inzicht hebben gekregen in de noodzakelijke,
bouwkundige aanpassingen van onze schoolgebouwen, worden de
plannen van de scholen zoveel mogelijk gecombineerd met de
werkzaamheden die nodig zijn voor het bouwkundig versterken.
Vervolg
De komende maanden zullen de gemeente en de scholen plannen
maken voor de toekomst van schoolgebouwen. Daarbij streven we
naar maximale haalbaarheid. Zodra we meer weten over de planning
en de vervolgstappen, hoort u weer van ons. We verwachten in het
voorjaar van 2016 hierover meer te kunnen vertellen.
Vragen of meer informatie
Misschien heeft u nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.
Of wilt u meer informatie. U kunt hiervoor terecht bij de directie van
uw school. Zij zijn op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen.
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