QUESTIONS & ANSWERS POLAK GEBOUW
VERSIE 25 OKTOBER 15.00 UUR
ENGLISH VERSION BELOW
GEBOUW
Q: Hoe zijn jullie te weten gekomen dat er in Polak dezelfde constructies zijn gebruikt als
in Eindhoven?
A: We zijn door de gemeente Rotterdam, dienst Bouw en Woningtoezicht op de hoogte
gesteld.
Q: Waarom hebben jullie na het incident in Eindhoven niet direct zelf onderzoek gedaan?
A: Het gebouw is reeds drie jaar in gebruik en de vloerconstructie is in meerdere panden in
Nederland toegepast. De EUR is pas recent op de hoogte gesteld van de vloerconstructie.
Zodra we op de hoogte waren hebben we onderzoek laten doen.
Q: Wanneer gaat Polak weer open?
A: Dat kunnen we op dit moment nog niet zeggen. We hebben nu eerst een bureau opdracht
gegeven om na te gaan welke tijdelijke bouwkundige maatregelen genomen moeten worden.
Ook wordt er gekeken naar structurele maatregelen. Polak gaat pas weer open zodra de
veiligheid voor onze studenten, medewerkers en gebruikers gegarandeerd is. We verwachten
rond 2 november meer duidelijkheid te hebben.
Q: Wat voor maatregelen nemen jullie om de situatie te herstellen?
A: Dit wordt uitgezocht. Eerst laten we vervolgonderzoek doen door een onafhankelijk
ingenieursbureau om te bepalen welke tijdelijke maatregelen genomen kunnen worden om
het gebouw weer veilig en bruikbaar te maken. Ook wordt er gekeken naar structurele
maatregelen.
Q: Is er direct gevaar geweest voor studenten en medewerkers?
A: Neen. Het Polak gebouw heeft drie jaar lang dienst gedaan als onderwijsruimte. Zodra het
signaal niet- veilig is gegeven door het ingenieursbureau, hebben we meteen opdracht tot
ontruiming en tijdelijke sluiting gegeven.
Q: Waarom laten jullie nu alle gebouwen op de campus die vanaf 1999 zijn neergezet
controleren op de vloerconstructie? Jullie hadden toch eerder gezegd dat alle
gebouwen veilig waren?
A: Wij gaan er nog steeds vanuit dat alle andere gebouwen op campus Woudestein veilig zijn.
We hebben ook geen indicatie dat er iets mis zou zijn. Maar voor alle zekerheid en om de
veiligheid volledig te waarborgen laten we alle gebouwen die vanaf 1999 zijn neergezet
controleren op de vloerconstructie. Zo’n onderzoek is ook in lijn met het landelijke onderzoek
naar vloerconstructies. Het gaat om Bayle gebouw, Hatta gebouw, Erasmus Paviljoen, de
parkeergarage en Mandeville gebouw.
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Q: Is de bouwer van het Polak-gebouw dezelfde als die van de parkeergarage in
Eindhoven?
A: Nee.
Q: Wordt het gebied rond Polak ook ontruimd?
A: Als het nodig blijkt om een grotere ruimte rond Polak te ontruimen, dan doen we dat
natuurlijk direct.
Q: Er lopen wel mensen in en uit het Polak gebouw. Hoe kan dat?
A: Onder begeleiding kunnen enkele mensen het Polak gebouw in, bijvoorbeeld voor
noodzakelijke facilitaire zaken, zoals het weghalen van afval en ophalen van boeken en pc’s.
We beperken dit tot het minimum. De belasting is niet intensief en daarom niet gevaarlijk.
STUDEREN/COLLEGES
Q: Hoe zit het met de studieplekken?
A: Om ruimte te creëren voor extra studiemogelijkheden zijn de openingstijden voor het Ggebouw vanaf vrijdag 20 oktober verruimd. Je kunt in het G-gebouw terecht: maandag t/m
vrijdag van 7.30 uur – 24.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 – 21.00 uur. Het
studielandschap ESL is niet extra open (maandag tot en met vrijdag 09.00 – 19.00 uur).
Vanaf donderdag 26 oktober zijn er verder 250 extra studieplekken gecreëerd in Sanders
gebouw. Daarnaast raden we studenten aan een plek te vinden in The Company (Mandeville)
en Etude (Tinbergen).
Q: Waar vind ik het studielandschap van ESSB nu?
A: De boeken voor het huidige blok (9 oktober tot 20 november) zijn naar de
Universiteitsbibliotheek gebracht. Neem contact op met het Onderwijsbureau van ESSB of met
de Universiteitsbibliotheek.
Q: Wat zijn de alternatieven voor de boeken die nu nog alleen in Polak beschikbaar zijn?
A: Een deel van de boeken van het ESSB studielandschap is naar de Universiteitsbibliotheek
verhuisd. Het gaat om de boeken voor het huidige blok (9 oktober tot 20 november). Je kunt
contact opnemen met de Universiteitsbibliotheek voor meer informatie.
Q: Welke colleges komen precies te vervallen?
A: Wil je weten welk college vervalt, bel dan het onderwijsbureau van je opleiding. De colleges
die zouden plaatsvinden in Polak worden zoveel mogelijk op een andere locatie ingeroosterd.
Er zijn nog geen colleges komen te vervallen.
Q: Wanneer weet ik meer over mijn colleges?
A: Daarvoor kun je de roostermodule in MyEUR in de gaten houden of bellen met het
onderwijsbureau van je opleiding.
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Q: Hoeveel colleges komen te vervallen?
A: We laten zoveel mogelijk colleges doorgaan. Daar spannen we ons maximaal voor in. Er zijn
nog geen colleges komen te vervallen.
Q: Waar is het Erasmus Data Service Centre (EDSC) uit het Polak gebouw nu en hoe zit
het met Bloomberg?
A: Het Erasmus Data Service Centre (EDSC) is tijdelijk ondergebracht in Mandeville gebouw,
(T4-50) Met vragen over en hulp bij economische, financiële en sociaal wetenschappelijke
databases kun je hier terecht.
De Bloomberg database is momenteel verminderd beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan
een oplossing hiervoor. Door de sluiting kunnen de Bloomberg Class en het Datalab in Polak
niet gebruikt worden. Momenteel is er slechts een laptop beschikbaar waar op Bloomberg
draait voor individuele ondersteuning en workshops. Als de laptop niet in gebruik is kunnen
studenten deze lenen tijdens kantooruren.
Workshop
De maandelijkse workshops worden verplaatst naar een andere locatie op de campus. We zijn
momenteel op zoek naar een geschikte plek.
Check https://www.eur.nl/ub/en/edsc/of mail datateam@ubib.eur.nl
010-408 12 32 of bel met de Universiteitsbibliotheek, tel. (010) 408 11 98.

WINKELS BEGANE GROND POLAK
Q: Waar kan ik printen op de universiteit, nu Copyshop Canon gesloten is?
A: Overal op de campus zijn multifunctionele printers. Je kunt hiervoor contact opnemen met
jouw onderwijsbureau.
Q: Wat gebeurt er met de winkels in Polak, bv de Studystore?
A: Vanaf maandag 30 oktober gaan alle winkels weer open. Ze zijn verplaatst naar alternatieve
locaties:
Canon en de Study Store gaan naar de begane grond van het Mandeville-gebouw (oude ‘In
de Smitse’)
Kapster Lydia gaat naar de begane grond van het Hatta-gebouw
Randstad neemt tijdelijk intrek in een ruimte op de 16e verdieping van het Tinbergen
gebouw
Voor bestellingen e.d. kun je ook bellen met de Studystore, tel. 088-2030300. Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie over de winkels op
www.eur.nl.
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ACHTERGEBLEVEN SPULLEN
Q: In Polak heb ik nog spullen liggen. Kan ik mijn spullen nog ophalen?
A: Studenten kunnen de spullen die uit Polak zijn gehaald door de Beveiliging ophalen bij de
Beveiligingsloge (W-gebouw) aan de entree aan de Burgemeester Oudlaan.
Heb je nog iets in een locker liggen? Stuur een mail naar fpm@eur.nl met daarin de gegevens
over je eigendommen, eventueel het lockernummer en je contactgegevens. In zeer dringende
gevallen bel je met beveiliging, tel. (010) 408 1035.
OVERIGE
Q: Krijg ik schadevergoeding?
A: Daar kunnen we niets over zeggen.

QUESTIONS & ANSWERS POLAK BUILDING
ENGLISH VERSION
VERSION 25 OCTOBER 15.00 hrs
BUILDING
Q: How did you find out that the construction in Polak Building was the same as that was
used in Eindhoven?
A: We were informed by the Municipality of Rotterdam, Building and Housing Administration.
Q: After the incident in Eindhoven, why didn’t you immediately do a self-investigation
into the safety of the Polak Building?
A: The building has been in use for three years, and the same floor construction has been
used in several buildings in the Netherlands. EUR has only recently been made aware of issues
with this floor construction. Immediately after we were informed of the issue, we launched an
investigation.
Q: When will the Polak Building reopen?
A: Unfortunately we don’t know that yet. We have commissioned an agency to investigate
what sort of structural measures should be taken. Polak Building will be open only when we
can guarantee the safety of our students, employees and other users of the building. We
expect to have more clarity around November 2nd.
Q: What measures are you taking to remedy the situation?
A: This is being determined. First, we will conduct further investigation through an
independent engineering firm to determine what measures can be taken to make the building
safe and usable once more. We are also looking at structural measures.
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Q: Have students and employees been in immediate danger?
A: No. The Polak Building has served as a teaching space for three years, without incident. Just
as soon as the safety warning was given by the engineering firm, the evacuation and
temporary closure of Polak were put in place.
Q: Why are you now checking all buildings that were built since 1999 on campus
regarding the floor construction? Didn’t you say earlier that all buildings were safe?
A: We still assume that all buildings on campus Woudestein are safe. There is no indication
that anything is unsafe. In order to completely ensure safety we are checking the floor
construction of all buildings that were built since 1999. Such research is also aligned with the
national research regarding floor constructions. This concerns the Bayle Building, Hatta
Building, Erasmus Paviljoen, the parkinig garage and the Mandeville Building.
Q Was the Polak Building constructed by the same company that built the parking garage
in Eindhoven?
A: No.
Q: Will the area around Polak also be evacuated?
A: If it appears necessary to clear a larger space around Polak, we will do it immediately.
Q: People are still entering and exiting the Polak Building. Why?
A: A small amount of people may enter Polak under guidance, for example if it's necessary for
facility services like picking up trash. We try to minimize the amount of people in the building.
The floor loading intensity is kept minimal and therefore not dangerous.

STUDY/CLASSES
Q: Exactly which lectures will be cancelled?
A: If you want to know which lectures will be cancelled, call the Education Office of your
programme. Lectures that should take place in Polak Building will, as far as possible, be
scheduled in another location. No lectures have been cancelled so far.
Q: Where can I study now Polak is closed?
A: In order to create additional study spaces, the opening hours of G-building have been
extended from Friday, October 20 onwards. You can now access G-building:
Monday to Friday from 7:30am to 00:00am
Saturday and Sunday from 10:00am to 21:00pm.
The extended opening hours do not apply to the study section of ESL.
The opening hours of this study section in the G-building are: Monday to Friday 09:00 am to
19:00pm..
At this moment we work hard in order to create temporarily study spaces. From Thursday
October 26th onwards an additional 250 extra study places are available in the Sanders
Buildings. We also advise students to find a study place in The Company (Mandeville) and
Etude (Tinbergen Building).
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Q: When will I know more about my lectures?
A: Your best option is to keep an eye on the schedule module in MyEUR, or call the Education
Office of your programme.
Q How many lectures will be cancelled?
A For the coming time our intention is to carry on with as many lectures as possible. We are
putting in full effort for this. No lectures have been cancelled so far.
Q: What alternative you have for the books now only available in Polak?
A: This concerns the books of the ESSB study section. See the answer to the next question.
Q: Where can I find the ESSB study section now?
A: The books for the current block (9 October – 20 November) are available in the University
Library. For more information, please contact the ESSB Education Office or the University
Library.
Q: Where can I find the Erasmus Data Service Centre (EDSC) and what happened to the
Bloomberg data base from the Polak Building now?
A: Erasmus Data Service Centre (EDSC) is temporarily housed at the Mandeville building (RSM)
at T4-50. For questions and help with economic, financial and social science databases you
can visit us there.
The Bloomberg data base is an issue. We are working hard to find a solution. Due to the
closure the Bloomberg Class and the Datalab in Polak can't be used. At the moment we have
only one Bloomberg laptop available for individual support and workshops. When not in use
this laptop can be borrowed by students during office hours.
Workshops
For the planning of our monthly workshops, we’re looking to find a suitable room on campus.
For more information please check http://edsc.eur.nl
datateam@ubib.eur.nl, 010-4081232 or (010) 408 11 98.
SHOPS
Q: Where can I print at the university now that Copyshop Canon is closed?
A: You can use the multifunctional printers on campus.
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Q: What will happen to the shops in Polak, for example Studystore?
A: From Monday October 30 onwards the shops will be relocated to alternative locations:
Canon and Studystore will move to the ground floor of the Mandeville Building
(formerly ‘In de Smitse’)
Hairdesign by Lydia will move to the ground floor of Hatta Building
Randstad will temporarily relocate to a location on the 16th floor of the Theil Building
For orders and such you can contact the Studystore, tel. 088-2030300.
Opening times: Monday until Friday from 8.30hr until 17.00hr

BELONINGS
Q: I still have my belongings in Polak. How can I get them back?
A: During the evacuation, all personal belongings were taken away from Polak Building. You
can pick them up at the Security Lodge (W-building) at the entrance on the Burgemeester
Oudlaan or send an email to fpm@eur.nl with information about your belongings, number of
the locker and your contact information. In case of emergency you call the Security Lodge:
010 408 1035.

GENERAL
Q: Will I receive damage compensation?
A: Unfortunately we have no information about that.
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