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Bij de behandeling van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021 in de commissie 

Samenleving van 4 februari heeft de Stadspartij verzocht om bij Beemster de vraag te 

stellen of alle geplande semi permanente lokalen bij obs De Bloeiende Perelaar te 

Zuidoostbeemster direct nodig zijn en zo neen of de realisatie van het nog niet noodzakelijk 

deel met een jaar kan worden uitgesteld (over de fusiedatum heen) met de wens om voor 

dat deel onderzoek te laten doen naar alternatieve locaties.  

 

Het antwoord hierop is: 

Hier is afgelopen jaar samen met de gebruikers (schoolbesturen, kinderopvang en 

buurthuis) over nagedacht. Geconcludeerd is dat dit niet kan. De enige manier waarop 

gefaseerd zou kunnen worden bouwen is door met het zuidelijke gebouwdeel te beginnen, 

zodat deze gereed is bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Aan de noordzijde, op de plek 

waar het andere gebouwdeel geprojecteerd is, staat namelijk de huidige tijdelijke 

huisvesting en deze is nog het hele schooljaar in gebruik. Deze dient vervolgens eerst 

verwijderd te worden voor een aanvang kan worden gemaakt met de bouw van het nieuwe 

gebouw. Daar kan nooit op tijd klaar zijn voor het nieuwe schooljaar begint. 

  

Het zuidelijke gebouwdeel is precies groot genoeg om het leerlingenaantal bij aanvang van 

het schooljaar te kunnen huisvesten. Er is geen ruimte voor verdere groei en er is überhaupt 

geen ruimte voor kinderopvang. Dit is niet wenselijk. Gezamenlijk hebben we daarom 

geconstateerd dat alles in één keer bouwen de enige optie is. Op de manier waarop het 

proces nu is ingericht beperken we de bouwactiviteiten en transportbewegingen bovendien 

voor een belangrijk deel tot de zomervakantie, wanneer de school niet in gebruik is.  

Dit voorkomt overlast en is naar onze mening ook veiliger. 

 

De actualiteit is dat de aanbesteding afgelopen maand is afgerond en voorlopige gunning 

heeft plaatsgevonden.  

 


