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In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor de bouwwerkzaamheden rondom de
plaatsing van de units aan de zuidzijde van het MFC.
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.
Afgelopen week hebben we een uitgebreide nieuwsbrief gedeeld over het voorbereiden en
plaatsen van de units. Hieronder nog even in het kort een overzicht van de werkzaamheden en
aandachtspunten van 28 juni t/m 2 juli:
Algemeen

•
•
•

Volgende week zijn de hele week verkeersregelaars aanwezig om verkeer te begeleiden;
Tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 13.45 en 14.30 uur komt er geen groot transport en
wordt er ook niet gehesen;
Het gedeelte J.J.Grootlaan tussen de Willem Molenaarstraat en Hendrik Wagemakerstraat
is afgesloten voor al het verkeer (ook voor voetgangers) van maandag 28 juni vanaf 6.00
uur tot 2 juli om 13.00 uur.

Afsluiting deel JJ Grootlaan tussen 28 juni 6.00 en 2 juli 13.00
Maandag 28 juni
•

•
•
•

Het gedeelte J.J.Grootlaan tussen Willem Molenaarstraat en Hendrik Wagemakerstraat is ‘s
ochtends afgesloten voor al het verkeer (ook voetgangers). Dit gedeelte is van maandag 28
juni vanaf 6.00 uur tot 2 juli om 13.00 uur afgesloten.
Firma Jonk BV plaatst rijplaten op de hoek Hendrik Wagemakerstraat/ J.J.Grootlaan om zo
de weg te beschermen voor de diepladers en de zware kraan;
De gemeente breekt op de hoek van de J.J.Grootlaan/ Willem Molenaarstraat de weg open
om een rioolaansluiting voor gebouw Zuid gereed te maken en een pomp put te plaatsen;
De bouwhekken op het schoolplein worden uitgebreid voor de kraan;

•

Het Zuidplein wordt in de middag afgesloten en is dan niet meer toegankelijk tot
vrijdagochtend 2 juli.

Dinsdag 29 juni – donderdag 1 juli
•
•

•

Firma Wagenborg stelt de kraan op 29 juni vanaf 6.00 op;
Elke dag arriveert om 9.00 uur de eerste dieplader. Er worden in totaal 36 units geplaatst,
verdeeld over 3 dagen. Tussen 8.00 en 9.00 en tussen 13.45 en 14.30 uur is er geen
transport en wordt er ook niet gehesen;
Op donderdag 1 juli wordt de kraan weer afgevoerd.

Vrijdag 2 juli
•

Vrijdagochtend worden de rijplaten weggehaald en de weg weer vrijgemaakt.

Situatie bouwplaats 28 juni – 2 juli.
Vervolg
In de weken erna worden de units verder afgemonteerd. Op 12 juli wordt gestart met de
fundatie op Noord en in de week van 16 augustus zullen de units op Noord geplaatst gaan
worden. Meer informatie hierover volgt.
Vragen?
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) 452 452.

Op de hoogte blijven?
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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Privacy
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.
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