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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.
Week van 26 juli tot 1 augustus
•
•
•

Komende week wordt de bekisting voor de fundatiebalken aan de noordzijde afgerond. Aan
het einde van de week wordt het beton gestort.
Dinsdag 27 juli komt er een torenkraan om de ramen in het zuidelijke gebouw te plaatsen.
Daarna wordt de houten gevel verder afgebouwd.
Deze werkzaamheden hebben geen invloed op de bereikbaarheid van de weg en
parkeerplaatsen.

Week van 2 tot 8 augustus
•

In de week van 2 augustus wordt aan de zuidzijde de noodtrap met behulp van een
torenkraan geplaatst.

Week van 16 tot 22 augustus
•

•

De afbouw van het gebouw aan de zuidzijde duurt tot en met half augustus. Op 16 augustus
wordt het gebouw door De Bloeiende Perelaar ingehuisd. Zij vestigen zich dan tijdelijk in het
zuidelijke gebouw.
In de week van 16 augustus worden ook de units aan de noordzijde geplaatst. Het
Middenpad is dan ter hoogte van het MFC afgezet. Aan beide kanten staan
verkeersleiders om aanwijzingen te geven voor omleiding en de transporten te begeleiden.

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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