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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 een korte bouwupdate over de plaatsing
van het gebouw aan de noordzijde. En ook voor het Zuidoostbeemstertje 2.0 (in de
bijlage) met daarin het verslag van de informatieavonden op 9 en 10 juni jl. van de
Werkgroep Verkeer.
Zaterdag 10 juli
Zaterdag 10 juli wordt het noodgebouw (‘De Blauwe Perelaar’) aan de noordzijde door de
firma BUKO verwijderd;
De parallelweg en parkeervakken aan het Middenpad worden afgesloten voor de opstelling
van de benodigde kraan. Een aantal vrachtwagens rijden af en aan met onderdelen van de
unit. Eén vrachtwagen parkeert steeds naast de kraan om de delen van de kraan naar de
vrachtwagen over te hevelen.
De kraan wordt zaterdag 10 juli rond 6.30 uur geplaatst. De verwachting is dat het
noodgebouw rond 16.00 uur verwijderd is;
Een verkeersregelaar is aanwezig om de transporten te begeleiden.
Maandag 12 juli en dinsdag 13 juli
Op maandag 12 juli start de firma Wagenborg met het grondwerk. Graafmachines halen
tegels, bomen en grond weg en dit wordt afgevoerd. Indien nodig wordt extra zand
aangevoerd;
Let op! De bouwplaats wordt ingericht volgens onderstaand plaatje, de parallelweg en
parkeerplaatsen aan het Middenpad zijn dan niet meer beschikbaar.

Woensdag 14 juli t/m vrijdag 23 juli
Op woensdag 14 juli start het heiwerk;
De schroefmachine komt op een vrachtwagen aan op de bouwlocatie. Vervolgens worden in
enkele dagen de schroefpalen geplaatst. Dit werk is uiterlijk vrijdag 23 juli klaar.
Vervolg
In de week van 16 augustus plaatst de hijskraan de units aan de noordzijde. Het Middenpad is
dan een week afgesloten, verkeer wordt omgeleid. Meer informatie hierover volgt.
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.
Werkgroep Verkeer
Op verzoek van de Werkgroep Verkeer is het Zuidoostbeemstertje 2.0 bijgevoegd. Hierin onder
andere een verslag van de informatiebijeenkomsten op 9 en 10 juni jl.
Met vriendelijke groet,
Gemeente, Buurthuis, OPSPOOR, CPOW en Forte Kinderopvang
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