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Onderwerpen: 

• Herstel gevel 

• Informatieavonden van de Werkgroep Verkeer 

• De bouwwerkzaamheden 

• Vergunning 

 

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 informatieavond van de 

verkeerswerkgroep, het herstel van de gevel en de bouwwerkzaamheden. 

  

Herstel gevel 

Momenteel werkt de gemeente aan een plan voor een nieuwe buitengevel voor het MFC. Het 

ontwerp, dat eerder met de VvE was besproken en door hen akkoord bevonden, is door de 

architect voorgelegd aan de welstandscommissie. De welstandscommissie heeft het ontwerp 

beoordeeld als niet passend bij de functie van het gebouw. Het college van B&W heeft het 

negatieve welstandsadvies overgenomen. De architect werkt inmiddels aan een nieuw ontwerp. 

https://gemeente-purmerend.email-provider.nl/web/sq2inb9gfa/l9dfuhkkll/tr2ryzkrvu/k7ynjtrvui
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Het proces loopt hierdoor helaas enige weken vertraging op. 

  

Informatieavonden van de Werkgroep Verkeer 

De Werkgroep Verkeer kwam de afgelopen maanden 15 keer digitaal en fysiek bij elkaar. De 

leden werkten de ideeën voor een overzichtelijke en veilige leer- en speelomgeving, met een 

autoluwe inrichting van de omgeving, een goede regulering van het parkeren en het stimuleren 

van lopen en fietsen naar school verder uit tot twee scenario’s. 

  

Vanavond en morgenavond (9 en 10 juni) organiseert de Werkgroep Verkeer twee 

informatieavonden. Tijdens deze informatiebijeenkomsten licht de werkgroep deze twee 

scenario’s toe en gaat in op hoe deze tot stand zijn gekomen. 

  

Doel van de avond is naast het informeren van de bewoners, ook kennis te nemen van 

eventuele vragen, suggesties en/of zorgen over de twee scenario’s. Zodoende ontstaat een 

beeld bij het draagvlak. 

  

Na de informatieavonden verwerkt de Werkgroep Verkeer alle input in een verslag. Op 15 juni 

volgt een presentatie aan het college en de directeur bestuurder van OPSPOOR. 

Eventuele kleine aanpassingen of aanvullingen die uit beide bijeenkomsten volgen, kunnen nog 

worden verwerkt. Dan volgt een technische toets en worden de scenario’s aan het college ter 

besluitvorming voorgelegd. De gemeenteraad zal tot slot gevraagd worden om de benodigde 

middelen beschikbaar te stellen. 

  
  

   

De bouwwerkzaamheden 

De bouwwerkzaamheden verlopen volgens schema. De grootste werkzaamheden voor de 

fundatie zijn nu achter de rug. De fundatiepalen en fundatiebalken zijn gestort. Eind van de 

week wordt het terrein nog uitgevlakt. En in week 25 wordt de site voorbereid op het plaatsen 

van de units. 

  
  

   



 

   

     

   

     

 

 

 

  

Planning bouwwerkzaamheden 

Van 7 t/m 12 juni vinden de volgende bouwwerkzaamheden plaats: 

  

• Uitvlakken zand tegen de fundatiebalken. 

 

Let op! De zuid-ingang van het schoolplein, aan de JJ Grootlaan, is nog steeds afgesloten. De 

west-ingang, aan de kant van de Hendrik Wagemakerstraat, en de noord-ingang, bij het 

Middenpad, zijn de ingangen om op het schoolplein te komen. Het zuidplein is een favoriet plein 

om op te spelen en bouwwerkzaamheden zijn altijd interessant voor kinderen, daarom vragen 

wij u om met uw kind(eren) de werkzaamheden te bespreken. Of loop even mee naar het plein 

om te laten zien dat klimmen in het klimrek prima kan, maar klimmen in de bouwhekken en op 

machines niet is toegestaan. 

 

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 

• Vanaf 28 juni is er op maandagen inloopspreekuur van 10:00 tot 11:00 uur in de bouwkeet. 

U bent van harte welkom. 

mailto:onderwijs@beemster.net
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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 452452. 

  

Op de hoogte blijven van de planning van de bouwwerkzaamheden? 

De weekplanning van de bouwwerkzaamheden staat op de website 

www.beemster.net/tijdelijkgebouw. Deze planning actualiseren wij elke maandag, zodat u op de 

hoogte blijft van alle bouwwerkzaamheden. 

  

Vergunning 

Voor de bouw van de tijdelijke gebouwen is op 3 mei jongstleden door het college van 

burgemeester en wethouders de (bouw)vergunning verleend. Deze is gepubliceerd op 

https://www.overheid.nl/. 

  

Met vriendelijke groet, 

Gemeente, Buurthuis, OPSPOOR, CPOW en Forte Kinderopvang 
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