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12 mei 2021 

 
Nieuwsbrief 11 
Tijdelijk gebouw scholen en kinderopvang Zuidoostbeemster 
 
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 werkzaamheden, het herstel van de 
gevel en de bouwvergunning. 
 
Kleur gevelplaten 
De 58 directe buren van het MFC konden in april aangeven welke kleur gevelplaten zij het 
beste vinden passen bij het gebouw. In totaal hebben 7 van de 58  huishoudens hun 
voorkeur doorgegeven. Als de respons lager zou zijn dan 50% (29 huishoudens), wordt er  
gekozen voor de kleur die de architect adviseert. 
 
Herstel gevel 
In april heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van het budget voor 
de totaalrenovatie van de gevel. Van het eerste deel van dit budget zijn in de meivakantie de 
gemetselde gevels in de centrale hal opnieuw opgemetseld. De voorbereidingen voor het 
herstel van de totale buitengevel zijn gestart. Wij informeren u zo spoedig mogelijk over de 
verdere voortgang hiervan. 
 
 
Eerste bouwwerkzaamheden 
In de dagen na Koningsdag is de voetbalkooi verwijderd. Deze wordt in delen hergebruikt. 
Het net dat over de voetbalkooi zat, wordt aangebracht over de kleinere kooi naast De 
Spelemei. Hiermee worden de kleine ongemakken die daar spelen, zoals ballen die in de 
sloot belanden, opgelost. De doeltjes zijn opgeslagen om ze straks, in overleg met school, 
een plek op het nieuwe schoolplein te geven. En ook het hekwerk komt op een andere plek 
in de gemeente terug. Op 4 mei startten de bouwactiviteiten met het inbrengen van de 
schroefpalen. Dit is goed verlopen.  
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Planning bouwwerkzaamheden 

Van 10 t/m 14 mei vinden de volgende bouwwerkzaamheden plaats: 

• Afvoeren palenschroefmachine  

• Aanvoeren graafmachines  

• Afgraven fundering voor fundatiebalken, afvoeren zand.  

• Let op! De zuid-ingang van het schoolplein, aan de JJ Grootlaan, is nog steeds 
afgesloten. De west-ingang, aan de kant van de Hendrik Wagemakerstraat, en de 
noord-ingang, bij het Middenpad, zijn de ingangen om op het schoolplein te komen. 
Het zuidplein is een favoriet plein om op te spelen en bouwwerkzaamheden zijn altijd 
interessant voor kinderen, daarom vragen wij u om met uw kind(eren) de 
werkzaamheden te bespreken. Of loop even mee naar het plein om te laten zien dat 
klimmen in het klimrek prima kan, maar klimmen in de bouwhekken en op machines 
niet.  

 
BLVC plan 
Voor het gehele bouwproces is een zogenaamd BLVC plan opgesteld. In een BLVC-plan zijn 
maatregelen, verantwoordelijkheden en afspraken beschreven rondom 
bouwprojecten. BLVC staat voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. 
In het plan staat beschreven hoe de overlast op de omgeving kan worden beperkt en wie het 
aanspreekpunt is. De aannemer heeft het BLVC plan met alle gebruikers besproken.  
 
Contact 
Met wie kunt u contact opnemen tijdens de bouwwerkzaamheden? 

• Voor algemene vragen over de bouw kunt u mailen naar onderwijs@beemster.net. 

• Voor dorpszaken, dus ook tijdens de realisatie van de tijdelijke gebouwen, kunt u 
wijkmanager Henk Noordhuis bereiken via: 

•  Mailadres: h.noordhuis@purmerend.nl  

•  Telefoonnummer: 0299 452452 

 
 Incident zandtransport 
Tijdens het ingaan van de school heeft dinsdagochtend een incident plaatsgevonden.  
Tegen de gemaakte afspraken in heeft er toch een transport plaatsgevonden. De aannemer 
betreurt dit en wil richting school, ouders en omwonenden zijn welgemeende excuses 
aanbieden. Dit is ook gebeurd middels een brief naar gebruikers en omwonenden.  

about:blank
about:blank


 

 3 

 
Informatie werkzaamheden op de website 
Het besluit van de gemeente dat in oktober is genomen, is te vinden 
op:www.beemster.net/tijdelijkgebouw. Deze gemeentelijke  pagina krijgt ook wekelijks een 
update met een weekplanning van de werkzaamheden. Zodat u op de hoogte bent van de 
werkzaamheden.  
 
 
Vergunning 
Voor de bouw van de tijdelijke gebouwen is op 3 mei jongstleden door het college van 
burgemeester en wethouders de (bouw)vergunning verleend. Deze is gepubliceerd op  
https://www.overheid.nl/.  
 
Met vriendelijke groet, 
Gemeente, Buurthuis, OPSPOOR, CPOW en Forte Kinderopvang 
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