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NIEUWSBRIEF
Afgelopen juli hebben wij u door middel van een nieuwsbrief geïnformeerd over de nieuwbouw van de
brede school Ameide. De eerste resultaten van de werkzaamheden zijn ondertussen niet te missen. Met
deze nieuwsbrief kijken we even terug en ook enkele maanden vooruit zodat u goed op de hoogte blijft
van de huidige en toekomstige werkzaamheden!
Terugblik
In de laatste week van augustus is de vergunning zonder enig bezwaar
onherroepelijk geworden. Daarmee hebt u laten blijken de nieuwe
brede school belangrijk te vinden en voldoende vertrouwen te
hebben in het plan. Alle direct betrokken partijen waarderen dit
enorm en zien het als mooie steun in de rug. Hartelijk dank daarvoor!
Daarnaast is de afgelopen maanden gestart met de wijziging van het
bestemmingsplan. U kunt voor nadere informatie de website van de
gemeente raadplegen.
Terug naar de bouw. Reeds voor de vakantie is het nodige grondwerk
verricht. Hierdoor kon het heiwerk op 27 augustus starten. Daarna
zijn binnen enkele dagen de palen geslagen en de fundering gestort.
De contouren van het gebouw waren dan ook snel zichtbaar.
Op 5 september is de start van de bouw feestelijk gevierd. In ’t Spant hield wethouder Arie Donker een
toespraak en kregen leerlingen van de scholen en kinderen van het kinderdagverblijf letterlijk en
figuurlijk de kans om een ‘handje’ te helpen bij de bouw. De funderingskisten - die een paar dagen later
in de bouw zijn gebruikt - werden van handafdrukken en mooie schilderingen voorzien.
Na het gereed komen van de funderingen en de installatie in de kruipruimte volgde de vloer van de
begane grond en werden de dragende buitenwanden en de staalconstructie geplaatst. Recent zijn ook
de zogenaamde houtskeletwanden in de gevel van de begane grond geplaatst. De verdiepingsvloeren en
de opbouw van de gevels op de verdieping zullen spoedig volgen.
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Medio oktober hebben leerlingen van de bovenbouw van basisschool de Kandelaar aannemersbedrijf P.
van Leeuwen bezocht. De kinderen leerden over het bouwproces van werkvoorbereiding tot uitvoering.
Ook werden de handen uit de mouwen gestoken en is onder begeleiding van de professionals aan de
slag gegaan met timmeren en metselen. Binnenkort volgt waarschijnlijk ook de andere basisschool!
Vooruitblik
Wanneer de bouw volgens planning blijft verlopen, zullen we eind november het hoogste punt bereiken.
Het hoogste punt is een mijlpaal in de bouw, dit is dan ook het moment om het personeel op de
bouwplaats in het zonnetje te zetten. Zonder hun inzet, zeker nu het wat kouder en natter wordt, komt
het mooie project niet van de grond. Leuk om te weten is dat diverse medewerkers uit Ameide komen
en een nieuwe school voor hun eigen kinderen aan het bouwen zijn.
In de aankomende weken starten we ook met het metselwerk en plaatsen we grote
installatiecomponenten. Eind december zullen we met het smeren van dekvloeren de afbouwfase
starten. De eerste binnenwanden worden in januari geplaatst. Begin februari zal het metselwerk gereed
zijn en kunnen we de steiger weghalen.
Aan de buitenkant van het gebouw zal dan niet veel meer
veranderen. De afbouw en het installatiewerk vindt vooral
binnen plaats. We verwachten nog steeds dat de oplevering in
juni 2019 zal zijn. De eerste schooldag op maandag 2 september
kan dan in het splinternieuwe gebouw plaatsvinden.
Overlast
Uiteraard proberen wij ook in de aankomende maanden de
overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht u ondanks deze
afspraken en getroffen maatregelen overlast ervaren dan kunt u
zich altijd melden bij aannemer Van Leeuwen op
telefoonnummer 0183 35 23 32, bij de gemeente Zederik op
telefoonnummer 0183 35 65 00 of via het contactformulier op
de website van de gemeente: www.zederik.nl.
Zelf benieuwd naar de vordering?
De bouwwerkzaamheden kunt u uiteraard ook met eigen ogen gaan bekijken. Vanwege de veiligheid
uiteraard vanaf de stoepen rondom de bouwplaats. Deze bevindt zich op de hoek van de Liesveldweg en
de Doelakkerweg.
Zowel de aannemer, gemeente als de gebruikers zien uit naar een vlot en soepel vervolg van de bouw
en blijven u in de aankomende maanden informeren.
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