Nieuwsbrief gemeente Beemster

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief 6 augustus 2021

Tijdelijk gebouw scholen en kinderopvang Zuidoostbeemster
Nieuwsbrief 20

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 korte bouwupdate en informatie
over de opening van het tijdelijke gebouw aan de zuidzijde. Ook vindt u hier informatie
over de omleiding in verband met de afsluiting van een deel van het Middenpad. De
nieuwsbrief van 13 augustus is hier volledig aan gewijd.
Week van 9 tot 15 augustus:
•

•

Het plaatsen van de noodtrap is een week uitgesteld. Dat betekent dat er dinsdag 10
augustus aan de zuidzijde een torenkraan wordt opgesteld om de noodtrap te plaatsen. Dit
heeft geen invloed op de bereikbaarheid van de weg en parkeerplaatsen.
Afgelopen week is er aan de noordzijde beton gestort. Dit heeft tijd nodig om uit te harden.
Er vinden daarom de komende week geen werkzaamheden plaats aan de noordzijde.

Week van 16 tot 22 augustus:
Afbouw van het gebouw aan de zuidzijde
In de week van 16 tot 22 augustus wordt er gewerkt aan de afbouw van het gebouw aan de

zuidzijde. In dezelfde week verhuist De Bloeiende Perelaar naar het nieuwe gebouw, dat bij de
start van het nieuwe schooljaar gelijk in gebruik wordt genomen. Ook richt Forte Kinderopvang
er een ruimte in voor peuteropvang en buitenschoolse opvang.
Op zaterdag 21 augustus organiseert Buurthuis Zuidoost samen met de Oranjevereniging een
feest. Naast allerlei activiteiten als een beachvolleybaltoernooi, foodtrucks, springkussens en
live optredens, is het ook mogelijk om het tijdelijke gebouw van de Bloeiende Perelaar te
bezichtigen.
Plaatsen van de units aan de noordzijde
Van dinsdag 17 tot en met donderdag 19 augustus worden de units voor het tijdelijke gebouw
aan de noordzijde geplaatst. Maandagmiddag of dinsdagmorgen wordt de kraan hiervoor
geplaatst. Aangezien de scholen nog gesloten zijn, zijn er geen venstertijden voor zwaar
transport en wordt er om 7:00 uur gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden gaan
door tot ongeveer 18:00 uur ’s avonds. De werkzaamheden gaan in nauw overleg met de
kinderopvang die open is.
Tijdens deze werkzaamheden wordt het deel van het Middenpad, zowel de straat als het
voetpad, ter hoogte van het MFC afgezet. Aan beide kanten komen verkeersleiders te staan om
de transporten te begeleiden en aanwijzingen te geven voor de omleiding, aangezien de
kinderopvang wel geopend is. Ook wordt er tijdelijk een pad gecreëerd zodat ouders en
kinderen veilig naar binnen kunnen. En worden er extra maatregelen genomen om de
bereikbaarheid van en veiligheid rondom de kinderopvang te garanderen. De kinderopvang
informeert volgende week de ouders hierover.
In de volgende nieuwsbrief volgt hierover meer informatie, inclusief een plattegrond waarop
duidelijk aangegeven staat welk deel van het Middenpad afgesloten wordt en hoe de omleiding
loopt.
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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Deze e-mail is verstuurd aan Griffier@beemster.net.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u onderwijs@beemster.net toe aan uw adresboek.

