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Plaatsing tijdelijke gebouwen
Transport
Vragen over bouwwerkzaamheden

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 bouwwerkzaamheden rondom de
plaatsing van de units aan de zuidzijde van het MFC.
De werkzaamheden voor de plaatsing van het gebouw aan de zuidzijde vinden plaats van 29
juni t/m 1 juli. In deze week worden 36 units aangevoerd op diepladers en geplaatst met
een grote kraan. De kraan staat zo dicht mogelijk bij de bouwplaats. Er wordt niet over
gebouwen en mensen heen gehesen. Ook worden de vrachtwagens en kraan begeleid door
verkeersregelaars.
Voorbereidingen
Voordat de gebouwen op het zuidplein geplaatst worden, zullen er eerst voorbereidende
werkzaamheden/afzettingen plaats vinden. Dit gebeurt van 21 t/m 28 juni.
•

Op 21 juni zullen er bouwhekken rondom de parkeerplaatsen op de J.J. Grootlaan geplaatst
worden (daaraan voorafgaand worden gele borden geplaatst ‘niet parkeren ivm

•

•
•

werkzaamheden’). Deze parkeerplaatsen moeten vrij zijn voor de kraan en om de
diepladers te lossen, ook worden er een bouwkeet en containers geplaatst.
De lantaarnpalen op de hoek J.J. Grootlaan en Hendrik Wagemakerstraat worden door de
gemeente platgelegd en het volleybalhek op het schoolplein wordt tijdelijk weggehaald, om
plaats te maken voor de kraan en de diepladers. Na 1 juli worden de lantaarnpalen en het
volleybalhek weer teruggeplaatst.
Het opbouwen van de kraan zal op 29 juni tussen 06.00-6.30 starten, daar zullen ook twee
ballastwagens ballast lossen.
De JJ Grootlaan wordt tijdens het lossen aan beide kanten afgezet.

Tijdens de schooldagen wordt er niet gelost van 08:00 tot 09:00 uur en van 13.45 tot 14.30
uur.
•
•

De hal van de turnvereniging kan van 29 juni t/m 1 juli niet gebruikt worden vanwege het
niet beschikbaar zijn van de nooddeur.
Voor de werkzaamheden is ontheffing aangevraagd bij de gemeente.

Transport en plaatsing
Op 29 juni vanaf 9:00u worden de 36 units één voor één aangevoerd op diepladers. Deze
worden vervolgens met een grote kraan op hun positie geplaatst. Het transport is verspreid over
meerdere dagen in de periode 29 juni t/m 1 juli.

•

•

•
•
•

Het hijsen van de units vindt plaats op dinsdag 29 juni, woensdag 30 juni, en donderdag 1
juli. Het schoolplein is niet toegankelijk tijdens het hijsen van de units. Ook zal de J.J.
Grootlaan afgesloten worden bij het lossen van de units.
Op maandag 28 juni (in de middag) wordt het schoolplein al afgesloten. Ook worden dan in
de ochtend de bouwhekken op het schoolplein uitgebreid voor de kraan en komen er
rijplaten op de hoek van de Hendrik Wagemakerstraat en de J.J. Grootlaan te liggen.
Op 2 juli worden deze rijplaten weer van de weg verwijderd en de hekken op het schoolplein
teruggeplaatst.
De voorbereidende werkzaamheden en het aan- en afvoeren van de kraan en de diepladers
wordt begeleid door verkeersbegeleiders.
Er zal telkens slechts één dieplader ter plaatse aanwezig zijn. Wanneer de dieplader is
vertrokken zal de volgende pas arriveren.

Tijdens de schooldagen zijn er geen verkeersbewegingen van het bouwverkeer
toegestaan van 08:00 tot 09:00 uur en van 13.45 tot 14.30 uur. Deze afspraak heeft de
gemeente met de aannemer gemaakt.
Noordplein
De realisatie aan het gebouw aan de noordzijde begint in de zomervakantie waarover later
meer informatie 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
Vanaf 28 juni is er op maandagen 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 452452.

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

