uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk

19.077810

inlichtingen bij
doorkiesnummer

Bestuurlijk Domein

De Raad
Stadhuis, Bogaardplein 15
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
Telefoon 14 070
Fax (070) 326 10 10
stadhuis@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl
iban BNG: NL15BNGH0285007424

betreft

Brand Steenvoordeschool P. van Vlietlaan

datum
bijlage(n)

-

1. Inleiding
Zaterdag 10 augustus woedde een grote uitslaande brand in een deel van een dependance van de
Steenvoordeschool aan de P. van Vlietlaan in Rijswijk . Met deze brief informeren we u over de
brand, de gevolgen, de acties die zijn genomen en het vervolgtraject.

2. Kern informatie
De brand brak zaterdag uit rond 18:30 uur. De brandweer was snel ter plaatse en startte met het
bedwingen van het vuur. In verband met de rookontwikkeling werd de omgeving geadviseerd om
ramen en deuren gesloten te houden. Brandweer en gemeente hebben aandacht gehad voor de
eventuele verspreiding van asbest in de omgeving, wat niet is aangetroffen en in lijn is met
(gemeentelijke) informatie over asbestsanering in het pand. Rond 20.00 uur was het vuur geblust.
Door grote inzet van de brandweer is het gelukt om de brand te beperken tot 3 lokalen. Vanwege
veiligheidsoverwegingen en nader onderzoek zijn hekken om de locatie geplaatst.
De oorzaak van de brand is nog niet bekend, daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan.
Totdat het onderzoek is afgerond blijft het terrein afgesloten en wordt het extra bewaakt.
Gemeente Rijswijk is eigenaar van het gebouw. Het pand werd gebruikt door de Steenvoordeschool
voor de groepen 6, 7 en 8. Ook werd het pand gebruikt door onder andere de buitenschoolse
opvang (BSO) van de Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK), de Rijswijkse Video Computer
Vereniging en de Speel-o-theek. Met alle gebruikers is direct contact gelegd. In nauw overleg zijn de
mogelijkheden voor alternatieve huisvesting onderzocht en in beeld gebracht.

S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden
en richten aan: Gemeente Rijswijk, RO/BS, Postbus 5305, 2280 HH
Rijswijk
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3. Gevolgen en/of vervolgtraject
De eerste prioriteit op de korte termijn (voor 2 september 2019) is het herhuisvesten van de
leerlingen van de school en de kinderen van de BSO. Naar verwachting kan er vervangende
huisvesting voor het onderwijs en de BSO worden gevonden op locaties in de omgeving. De
kinderen kunnen na de vakantie op 2 september gewoon weer naar school en naar de opvang.
We blijven de komende tijd in nauw overleg met alle gebruikers van het pand over de herhuisvesting
en de verdere schadeafhandeling. We houden u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in
dit dossier.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen
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