Persnota – woensdag 29 maart 2017

Bouw nieuw politiecommissariaat: nieuwe
asbestinventarisatie nodig
Geen gevaar voor de buurt

1. Afbraakwerken nieuw politiecommissariaat
Op de huidige site van Howest, campus Drie Hofsteden, is men bezig aan de bouw van een
volledig nieuw en functioneel commissariaat dat de drie huidige commissariaten moet
vervangen.
Eind februari 2017 verliet Howest definitief de gebouwen en begin maart is men begonnen
aan de efficiënte ontmanteling en afbraak van het huidige hogeschoolgebouw.
Sindsdien werd een gebouw met twee auditoria (punt 1 op de afbeelding) succesvol
ontmanteld en afgebroken.
Vorige week is men begonnen aan de afbraak van het oude bibliotheekgebouw (punt 2 op de
afbeelding).
Tijdens deze werken is men gestoten op asbestplaten waarvan men niet kon weten dat ze in
het gebouw aanwezig waren.

2. Nieuwe analyse nodig
Bij de opmaak van de bouwplannen voor het nieuw politiecommissariaat is in november
2015 een asbestinventarisatie opgemaakt door een gespecialiseerde firma.
Aan de hand van deze inventarisatie kon de aannemer de nodige voorbereidingen treffen om
de afbraakwerken veilig en conform de volledige huidige regelgeving te organiseren en
uit te voeren.
De asbestplaten die nu gevonden zijn, waren niet opgenomen in de asbestinventaris. Ze
zitten onder de vloerplaat waardoor ze in 2015 nog niet zichtbaar waren.
Daardoor moet de aannemer nu eerst een nieuwe analyse laten maken van de impact van
deze asbestplaten op de verdere afbraakwerken.

3. Wat gebeurt er nu?
Om geen enkel risico te nemen voor de omgeving en personen worden de afbraakwerken in
de zones waar bijkomende asbestplaten werden aangetroffen tijdelijk stilgelegd. Een
degelijke inventarisatie door een erkend bureau wordt momenteel opgemaakt.
De nodige instanties worden daarbij op de hoogte gebracht en er wordt een bijkomende
vergunning aangevraagd voor het verwijderen van deze nieuwe platen.
Pas daarna zal een gespecialiseerde en erkende firma de verdere afbraakwerken
opvolgen en uitvoeren, zoals bij de afbraak van de Sint-Amandstoren in Kortrijk.
Vanmiddag is er al een werkvergadering geweest waar alles werd besproken.
Conclusie: we benadrukken dat er geen enkel gevaar is, noch voor de scholen, noch
voor de omwonenden, noch voor de omgeving omdat het hier om gebonden asbest
gaat en de werken zijn stilgelegd.

4. Waar kunnen buurtbewoners terecht met specifieke vragen?
Voor alle info over het bouwtraject kan u zoals steeds terecht bij Thomas Detavernier
(0498 90 97 10).
Per e-mail kan u terecht op het adres nieuwpolitiecommissariaat@pzvlas.be.

