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Inleiding 

Op 9 december 2020 informeerden wij u over de stand van zaken rond de tijdelijke 

huisvesting van onderwijs en kinderopvang in Zuidoostbeemster. Sindsdien zijn de nodige 

stappen vooruit gezet. Met deze memo informeer ik u daarover.  

 

Aanbesteding 

Eind januari is de aanbesteding afgerond. De inschrijving van Wagenbouw Bouwsystemen 

BV (onderdeel van Dutch Cabin Group) kwam als beste uit de bus. Zij onderscheidden zich 

met name op het gebied van binnenklimaat en indeling van beide gebouwdelen. Zowel 

gemeente als gebruikers zijn zeer content met deze partij. 

 

De aannemer is direct voortvarend aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van het 

ontwerp om te komen tot een Definitief Ontwerp dat gereed is voor de vergunningaanvraag 

die eind maart is gepland. Daarvóór zal het ontwerp aan de welstandscommissie worden 

voorgelegd voor een pre advies.  

 

Het is ook een aannemer die oog heeft voor de omgeving waarin hij actief is. Zijn ideeën ten 

aanzien van de organisatie van het werk, de toekomstige transportbewegingen in relatie tot 

het dagelijkse gebruik van het MFC en de communicatie met de omgeving deelt hij zeer 

binnenkort met de werkgroep verkeer (waarover later meer), de gebruikers van het MFC, 

alsmede een vertegenwoordiging van de Medezeggenschapsraad en klankbordgroep van de 

basisschool. De zorgen en vragen vanuit deze geledingen zal hij zoveel als mogelijk trachten 

mee te nemen (voorzover dat niet reeds onderdeel uitmaakt van hun plannen) in zijn 

zogenaamde veiligheidsplan.  

 

Verkeer 

In januari zijn de werkgroepen gestart waarin een vertegenwoordiging van alle 

belanghebbenden (de omwonenden, ouders, onderwijs, kinderopvang en buurthuis samen 

nadenken over een overzichtelijke inrichting van de omgeving, een goede regulering van het 

parkeren en het stimuleren van lopen en fietsen naar school. Vanuit de gemeente zijn 

diverse deskundigen beschikbaar om de werkgroepen indien gewenst te ondersteunen en te 

adviseren. De deelnemers zijn diverse keren (digitaal) bij elkaar geweest en er hebben twee 

plenaire digitale sessies plaatsgevonden. 
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De eerste ideeën uit de werkgroepen zijn medio februari aan de gemeente voorgelegd. Deze 

zijn beoordeeld en van reactie voorzien. Samen kijken we komende weken hoe we zaken 

verder kunnen uitwerken. Het is de bedoeling dat in april 2021 de uiteindelijke plannen 

worden gepresenteerd waarna in mei een besluit kan worden genomen over de verdere 

uitvoering. 

 

Speelruimte 

Door het verwijderen van de voetbalkooi op het zuidelijke schoolplein gaat speelruimte 

verloren. Bovendien neemt het leerlingenaantal de komende jaren toe met ongeveer een 

klas per jaar. Daarom kijken we ook naar de mogelijkheden om meer speelruimte te creëren.  

 

Tegenover het MFC ligt speeltuin De Spelemei. Deze willen we structureel beschikbaar 

maken voor de scholen tijdens schooltijd. Met het bestuur van de speeltuinvereniging en de 

directeuren van beide basisscholen zijn we in gesprek om te kijken hoe we De Spelemei 

geschikt en aantrekkelijk kunnen maken voor alle leeftijdsgroepen. Dit alles met als 

uitgangspunt het behoud van het karakter als ‘dorpsspeeltuin’ en de maatschappelijke rol 

van de vereniging (de vele evenementen die zij organiseren). Deze gesprekken verlopen in 

goede harmonie. 

 

Vanuit de kinderraad Beemster hebben wij het plan mogen ontvangen van een zogenaamde 

‘Daily Mile’ voor basisschool De Bloeiende Perelaar. De Daily Mile is een (landelijk) initiatief 

om kinderen minimaal 3x per week een kwartiertje op of bij school te laten rennen. Hiervoor 

willen de kinderen een (verharde) route creëren om de school. Deze route zullen wij vanuit 

het project faciliteren. 


