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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 de aanvang van het nieuwe schooljaar 

in het nieuwe gebouw. Daarnaast kijken we vooruit naar de transitie naar een autoluwe 

omgeving. 
  

   

  

   

Geslaagde werkzaamheden afgelopen week 

Deze week zijn de units voor het gebouw aan de noordzijde geplaatst. Een deel van het 

Middenpad was daarom tot en met gisteren afgesloten. De werkzaamheden verliepen 

voorspoedig en hebben door goede samenwerking en communicatie voor minimale overlast 

gezorgd. Vanaf vandaag is het Middenpad weer geopend en zijn er geen omleidingen meer. 
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Midzomerfeest en aanvang nieuwe schooljaar  

De afgelopen weken heeft aannemer Direct Bouw enorm veel werk verricht. Het gebouw aan de 

zuidzijde verandert met de dag. Aanstaande zaterdag is het Midzomerfeest bij MFC De 

Boomgaard. De laatste voorbereidingen zijn in volle gang en alle activiteiten worden vandaag 

en morgenvroeg opgebouwd.  

  

Daarnaast is de oplevering inmiddels afgerond. Medewerkers van Forte en De Bloeiende 

Perelaar zijn heel enthousiast over de ruimte en zijn op dit moment bezig om alles gereed te 

maken voor de kinderen die aanstaande maandag verwelkomd worden. Zij hebben dit weekend 

nog nodig om de puntjes op de i te zetten. De bezichtiging die tijdens het Midzomerfeest 

gepland stond, komt dus net even te vroeg en we nodigen u graag op een later moment uit. In 

de volgende nieuwsbrief informeren we u daarover.  
  

   

  

   

Lopend en op de fiets naar school 

Maandag 23 augustus beginnen de scholen weer. Voor de meeste basisscholen een moment 

om iedereen te wijzen op de drukke en soms onveilige verkeerssituatie tijdens het halen en 

brengen van de kinderen. 

  

Vanuit de Werkgroep Verkeer (bestaande uit omwonenden, ouders, onderwijs, kinderopvang, 

buurthuis, gemeente, adviseurs Goudappel en OBB) is gewerkt aan een ontwerp voor een 

autoluwe omgeving. Op dinsdag 13 juli heeft het college van B en W besloten dit voorstel uit te 

werken tot een voorlopig ontwerp en een kostenraming. Na de vakantie worden er verdere 

stappen gezet. 

  

Wanneer zoveel mogelijk ouders en verzorgers er nu al voor kiezen om lopend of op de fiets 

naar school te komen levert dit een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid van de 

kinderen. De komende periode wordt er een werkgroep gevormd met leerlingen, leerkrachten 

en pedagogisch medewerkers om samen na te denken hoe we dit met elkaar vorm kunnen 

geven. Met de auto lijkt soms de snelste oplossing, in de praktijk blijkt lopen of fietsen vaak net 

zo snel. Bovendien vinden kinderen het leuk om samen lopend of fietsend naar school te gaan 

en ze leren zo beter deel te nemen aan het verkeer. 

  

Om dit te faciliteren worden de fietsrekken van noord aan de westzijde van het gebouw 

geplaatst. Komt u toch met de auto omdat er geen andere mogelijkheid is? Parkeer dan wat 

verderop in de woonwijk, bijvoorbeeld op een van de parkeerterreinen in de wijk.  
  

   

  

   

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. 
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• 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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