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Het is al weer enige maanden geleden dat de verdiepingsvloeren van de in aanbouw zijnde 
parkeergarage bij het vliegveld in Eindhoven zijn ingestort. Dit euvel werd veroorzaakt door 
een technische bouwfout. De fout zat hem in de constructie van de vloeren, die waren 
gemaakt van voorgefabriceerde betonplaten. De verbinding tussen de platen voldeed niet 
aan de veiligheidsvoorschriften. De sterkte van de vloer was daardoor drie keer kleiner dan 
gebruikelijk.  
 
Ondertussen werd bekend dat deze constructie in ons land ook is toegepast bij de 
verdiepingsvloeren van (nieuwe) basisscholen. In de regionale pers verscheen onlangs het 
bericht dat een juist opgeleverde brede school in de gemeente Halderberge om deze reden 
niet in gebruik kon worden genomen. 
 
In dat verband maakt de fractie Lijst Riel Goirle zich zorgen over de veiligheid van onze 
nieuwe gebouwde basisscholen. Onlangs werd de vraag gesteld, of er bij de scholen die de 
laatste jaren zijn gebouwd eenzelfde bouwmethode is toegepast als bij de gebouwen die nu 
ter discussie staan. 
 
Door onze afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving (VVH) is hier onderzoek 
naar gedaan. Alle nieuwe basisscholen die vanaf 2009 zijn gebouwd en in gebruik zijn 
genomen, zijn op dit aspect onderzocht. Het betreft hier achtereenvolgens basisschool De 
Kleine Akkers, kindcentrum Boschkens-Oost (basisschool De Bron), kindcentrum Frankische 
Driehoek (basisscholen Open Hof en Den Bongerd), kindcentrum Vendelier (basisschool 
Kameleon) en kindcentrum De Vonder (basisschool De Vonder). In het onderzoek is ook de 
nieuwbouw van scholengemeenschap De Keyzer meegenomen. Vastgesteld is dat bij géén 
van de genoemde voorzieningen de gewraakte bouwmethode is toegepast. 
 
Door onze afdeling VVH was eerder al vastgesteld, dat de laakbare bouwmethode tevens 
niet is toepast bij (redelijk) recent gerealiseerde utiliteitsgebouwen in onze gemeente. Het 
betreft hier het winkelcentrum De Hovel (incl. appartementen) en de nieuwbouw van 
Kompaan/De Bocht. 
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