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Nieuwbouw Brede School in Hoeven wordt voorlopig niet in gebruik 
genomen 
 
De afgelopen dagen heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de vloerconstructie van de recent 
opgeleverde Brede School in Hoeven. Uit het onderzoek bleek dat er aanvullend onderzoek 
nodig was om zeker te weten dat de school veilig in gebruik kon worden genomen. De 
aannemer en de leverancier van de vloer hebben niet aangetoond dat het gebouw voldoet. Het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge heeft daarom besloten 
om het gebouw niet in gebruik te nemen. Dat betekent dat de leerlingen van basisschool Uniek 
in Hoeven voorlopig onderwijs krijgen in de voormalige schoolgebouwen van de Reuzelaar en 
de Lindenlommer. De peuters van de peuterspeelzaal worden ook opgevangen op de oude 
locatie.   

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder: “Uit de onderzoeken blijkt dat er geen volledige zekerheid kan 
worden gegeven over de vloerconstructie. Die zekerheid willen we als gemeente wel, want het gaat 
over een gebouw waar de kinderen van Hoeven dag in, dag uit onderwijs krijgen. Daarom nemen wij 
geen enkel risico. Wij hebben daarom het besluit genomen dat we de school niet open stellen. Wij 
vinden dit erg vervelend, want wij gunnen de leerlingen en leraren een mooi begin in een nieuw 
schoolgebouw. De kinderen gaan de komende periode in de oude gebouwen naar school.” 

De heer Jos Krebbekx, voorzitter van de raad van bestuur van Borgesiusstichting: “Hoe vervelend de 
situatie op dit moment ook mag zijn, wij willen geen enkel risico nemen inzake de veiligheid van 
kinderen en personeel. De teams van de school en de peuterspeelzaal zullen, onder de gegeven 
omstandigheden, zich tot het uiterste inzetten om het onderwijsleerproces zo adequaat mogelijk 
verder vorm te geven”.  

Aanvullend onderzoek 
De aannemer en de vloerleverancier kunnen geen uitsluitsel geven over  de mate van opruwing van 
de breedplaatvloer en het effect daarvan op de constructie. 

 Aanleiding: brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 9 oktober 
Maandag 9 oktober 2017 hebben alle gemeentes in Nederland een brief ontvangen van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze brief is gestuurd naar aanleiding van 
bouwkundige problemen die aan het licht zijn gekomen bij de bouw van de parkeergarage bij 
Eindhoven airport.  Uit onderzoek blijkt dat bepaalde, tot op heden gebruikte bouwtechnieken, onder 
sommige omstandigheden niet veilig zijn. De gemeente Halderberge is vorige week tot de conclusie 
gekomen dat in de recent opgeleverde brede school Hoeven een soortgelijke bouwtechniek is 
toegepast. Direct na deze constatering zijn deskundigen ingeschakeld om een extra 
constructiecontrole uit te voeren. Daarop is in overleg met de Borgesiusstichting besloten om te 
stoppen met de verhuizing naar het nieuwe gebouw.  
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Vervolg  
De komende dagen wordt door de gemeente en Borgesiusstichting alles op alles gezet om de 
voormalige schoolgebouwen opnieuw in te richten om de leerlingen zo snel mogelijk weer onderwijs te 
kunnen geven. Voor de ouders van de leerlingen wordt volgende week een informatiebijeenkomst 
georganiseerd.  

De komende periode wordt er bekeken of er maatregelen genomen moeten worden om de 
vloerconstructie aan te passen zodat het schoolgebouw in een later stadium alsnog in gebruik kan 
worden genomen. De gemeente zoekt hierbij nadrukkelijk de samenwerking met het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 

 
Noot voor de redactie 
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Mariëtte Vos of Marjolein Bömer-Coppens, 
communicatieadviseurs gemeente Halderberge, 0165 – 390723 
 


