Aan de bewoners van dit pand

datum
onsjuni
kenmerk
9
2022

uw kenmerk

pagina

ons kenmerk

pagina

betreft

22U0006887

1 van 2

start voorbereidingen bouw
school

aantal bijlagen

afdeling

behandelaar

Advies Dienstverlening

A. van Kapel

Geachte heer, mevrouw,
In deze brief breng ik u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de bouw van het nieuwe
schoolgebouw aan de Galileïlaan.
Vergunning
Er kan begonnen worden met de voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe schoolgebouw. De
vergunning die voor de bouw nodig was, is verleend en is definitief. Dat betekent dat de aannemer
kan beginnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de daadwerkelijk bouw van het
schoolgebouw.
Bouwplaats inrichten en bouwrijp maken
Vanaf 18 juli start de aannemer met de inrichting van de bouwplaats. Voordat de bouwwerkzaamheden kunnen beginnen, moet het perceel eerst bouwrijp worden gemaakt. Dat gebeurt vanaf 13
juni en duurt circa twee weken. De aannemer zal de omwonenden en de scholen in de loop van de
komende twee weken met een brief verder informeren. Daarin zal informatie zijn opgenomen over
de afsluiting van enkele parkeerplaatsen voor het bouwverkeer.
Grondwerk en bouw
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de technische details van het gebouwontwerp.
Naar verwachting start de aannemer in de week van 1 augustus met het grondwerk.
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Als het grondwerk is afgerond, kan het bouwproces beginnen. De verwachting is dat de eerste paal in
de loop van het najaar wordt geslagen.
Oplevering
Als alles volgens planning verloopt, zal het nieuwe gebouw voor de zomer van 2023 worden
opgeleverd. Het nieuwe schoolgebouw kan dan met ingang van het schooljaar 2023-2024 in gebruik
worden genomen.
Informatie van aannemer
De aannemer en het bouwbedrijf zullen naarmate de bouw vordert omwonenden per fase
informeren over onder andere de werkzaamheden, de verkeersmaatregelen en de duur van het
werk.
Ontwikkeling gebied
Zoals u wellicht bekend is, maakt het nieuwe schoolgebouw onderdeel uit van de ontwikkeling van
een groter gebied tussen de Planetenlaan, de Galileïlaan, de Saturnusstraat en de Waterman.
Binnenkort zullen wij u informeren over de verdere ontwikkelingen in dit gebied.
Ik vertrouw erop u hiermede voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard kom ik bij u
terug als we meer gedetailleerdere informatie hebben over het verloop van de bouw.
Met vriendelijke groet,

Wouter Struijk,
wethouder Onderwijs
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