
Nieuwsbrief gemeente Beemster  Bekijk de webversie 

 

   

      

  

   

Nieuwsbrief 27 augustus 2021 
  

   

Tijdelijk gebouw scholen en kinderopvang Zuidoostbeemster 
     

Nieuwsbrief 23 
     

  

   

In oktober vorig jaar heeft het college van Burgemeester en Wethouders het besluit 

genomen over de definitieve tijdelijke locatie voor de basisscholen en kinderopvang op 

het schoolplein van MFC De Boomgaard in Zuidoostbeemster. 

  

In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor een kort overzicht van de geplande 

werkzaamheden en een terugblik op de eerste week van school. 
  

   

  

   

Eerste schoolweek in het nieuwe gebouw 

Afgelopen maandag is het nieuwe schooljaar van start gegaan in het nieuwe gebouw. We zijn 

ontzettend blij dat het gelukt is om deze mijlpaal te halen. In het gebouw worden nu de laatste 

punten afgewerkt, dit kan soms voor enige overlast zorgen. Met z’n allen proberen we de 

overlast zo beperkt mogelijk te houden. 

  

Ook is er de afgelopen week gewerkt aan de gevelbekleding van het gebouw. Omdat dit zorgt 

voor overlast, is per direct afgesproken deze werkzaamheden niet langer onder schooltijd uit te 

voeren, maar alleen nog vóór en na schooltijd.    
  

   

  

   

Lopend en op de fiets naar school 

De afgelopen week zijn aanzienlijk meer kinderen lopend of op de fiets naar het MFC gekomen. 

Dit is een zeer positieve ontwikkeling. We zijn blij met deze goede start en hopen dat deze trend 

zich voortzet. Als kinderen, ouders en verzorgers lopend of op de fiets komen, levert dit een 

positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid rondom MFC De Boomgaard. 
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Vervolg werkzaamheden  

De komende tijd vinden de volgende werkzaamheden plaats: 

• De container en bouwkeet zijn naar de noordzijde verplaatst waardoor een deel van de 

parkeerplaatsen aan de J.J. Grootlaan weer vrij is gekomen. De andere parkeerplekken 

blijven in gebruik voor opslag van bouwmaterialen. 

• De aankomende week wordt het volleybalhek teruggeplaatst. 

• In verband met veiligheid zal in overleg met de school de zuidzijde van het schoolplein op 

korte termijn weer worden afgesloten. 

• De komende tijd wordt het gebouw aan de noordzijde afgemonteerd. 

• Busjes die niet noodzakelijkerwijs bij het bouwterrein hoeven te zijn, parkeren op het terrein 

van restaurant BOSS en niet in de openbare ruimte. 

  

   

  

   

Frequentie nieuwsbrief 

Vanaf 1 september zal deze nieuwsbrief elke twee weken verschijnen. Indien de actualiteit 

hierom vraagt, kan hiervan worden afgeweken. 
  

   

  

   

Vragen over de bouwwerkzaamheden? 

Met wie kunt u contact opnemen als u vragen heeft over de bouwwerkzaamheden? 

• Voor algemene vragen over de bouw kunt u mailen naar onderwijs@beemster.net. 

• Voor specifieke vragen over de bouw kunt u mailen naar Daniel Lauwen, senior projectleider 

Direct Bouw, d.lauwen@directbouw.nl 

• Op maandagen is er inloopspreekuur van 10.00 tot 11.00 uur in de bouwkeet. U bent van 

harte welkom. 

• Voor dorpszaken is wijkmanager Henk Noordhuis uw aanspreekpunt, ook tijdens de 

realisatie van de tijdelijke gebouwen. U kunt Henk bereiken door te mailen naar 

h.noordhuis@purmerend.nl of te bellen naar (0299) 452 452. 

  

Op de hoogte blijven van de planning van de bouwwerkzaamheden? 

De weekplanning van de bouwwerkzaamheden staan op de website 

www.beemster.net/tijdelijkgebouw. Indien nodig actualiseren wij deze planning elke maandag, 

zodat u op de hoogte blijft van alle bouwwerkzaamheden. 

  

Met vriendelijke groet, 

Gemeente, Buurthuis, OPSPOOR, CPOW en Forte Kinderopvang 
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