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Aan:  Gemeenteraad Beemster 

Van:  Wethouder Butter 

Datum:  8 oktober 2020  

Nummer:  1531620  

Onderwerp:  Start verwijderen glasplaten MFC De Boomgaard 

 

 

Uit de laatste inspectie van de glasplaten aan de gevel van het multifunctioneel centrum De 

Boomgaard in Zuidoostbeemster blijkt dat op sommige plekken de constructie - waarmee de 

glasplaten aan de gevel vastzitten - niet veilig genoeg meer is om er dicht langs te lopen. In 

deze memo informeren wij u over het verwijderen van deze glasplaten in de komende twee 

tot drie weken. 

 

Start werkzaamheden maandag 12 oktober 

Maandag 12 oktober 2020 start de aannemer met het weghalen van de glasplaten aan de 

gevel. Het verwijderen van de glasplaten duurt twee tot drie weken. De aannemer begint aan 

de zijde van het zuidplein aan de J.J. Grootlaan, waarna de gevelplaten aan de slootkant 

aan de beurt zijn. Een hele specifieke planning is nu niet te geven, omdat het tempo 

afhankelijk is van het wel of niet gemakkelijk kunnen weghalen van de glasplaten. 

 

Het verwijderen wordt gedaan met een kraan op een vrachtwagen met een grote zuignap 

aan de kraan, die de glasplaat optilt en in een container deponeert. De andere containers, 

die nu voor de ingangen staan en dienen als overkapping, worden verwijderd met een 

andere kraan als de platen daar van de gevel worden gehaald. Wij zorgen ervoor dat er altijd 

een veilige ingang beschikbaar is tot De Boomgaard. Ook de vluchtwegen blijven 

toegankelijk, zoals deze nu zijn georganiseerd. Zo nu en dan blokkeert de vrachtwagen een 

deel van de weg of parkeerplaatsen. 

 

Daar waar de gevel kwetsbaar is na het verwijderen van de glasplaten, doordat er 

bijvoorbeeld gemakkelijk ballen tegenaan kunnen komen, wordt de gevel tijdelijk 

afgeschermd. Dit is een tijdelijke oplossing tot dat we een definitieve nieuwe gevelbeplating 

hebben uitgekozen, die past bij de stijl van de bouw van het gebouw, die minder 

geluidsoverlast geeft en die wind en waterdicht zijn. Verschillende buurtbewoners hebben 

ons gevraagd of zij mee kunnen meedenken over de nieuwe gevel. Hier komen wij op terug 

als wij meer weten over de mogelijkheden. 

 

Informatie 

De bewoners van Zuidoostbeemster en de gebruikers van De Boomgaard zijn geïnformeerd 

over de werkzaamheden door middel van een bewonersbrief. Deze brief wordt verspreid via 

OPSPOOR, het buurthuis en Forte Kinderopvang. In een grote cirkel om De Boomgaard 

krijgen bewoners de brief ook in de brievenbus.  
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Daarnaast wordt de informatie gedeeld met de media via een persbericht. Belangstellenden 

kunnen de website bekijken waar informatie actueel wordt gehouden. Op de homepage 

onder kopje ‘nieuws’ kunt u klikken op: Multifunctioneel centrum Zuidoostbeemster onveilig. 

De communicatie wordt steeds afgestemd met OPSPOOR, het buurthuis en Forte 

Kinderopvang. 

 

Zodra de verwijdering is afgerond en er meer duidelijkheid is over het vervolg zullen wij bij de 

raad terugkomen met meer informatie.  

https://www.beemster.net/content/gevel-multifunctioneel-centrum-zuidoostbeemster-onveilig

