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Groningen, 17 januari 2014
Onze basisschool groeit nog steeds sterker dan verwacht, ook op de locatie Reitdiep.
Door deze sterke groei hebben we vier nieuwe lokalen nodig.
En gelukkig komen die er! De locatie Reitdiep zal dit schooljaar nog met 4 lokalen worden
uitgebreid. We hadden u hierover al geïnformeerd maar met de bouw zal sneller worden
gestart als voorzien. Alleen een snellere start maakt het mogelijk om direct na de
zomervakantie de nieuwe lokalen te kunnen gebruiken.
Volgende week gaan de (voorbereidende) bouwwerkzaamheden al van start.
Hoe ziet het bouwtraject er uit ?
 In de week van 20 januari zal de bouwplaats worden ingericht. Er zullen bouwhekken
geplaats worden en vanaf dat moment wordt de Slenk voor een deel afgesloten.
Fietsers en voetgangers zullen tijdelijk de aangegeven route via de Hoogeweg
moeten volgen.
 Op woensdag 29 januari zal er met heien worden begonnen. Dit zal tot en met
vrijdag 7 februari gaan duren. Deze periode is zorgvuldig gekozen met het oog op de
cito toetsen. Omdat het heiproces op 7 februari afgerond moet zijn, kan het
voorkomen dat op enkele dagen de werkzaamheden doorgaan tot later in de middag
of begin van de avond tot uiterlijk 19.00 uur.
 De oplevering staat gepland in juli 2014. Hierdoor kunnen de nieuwe lokalen bij de
start van het nieuwe schooljaar in gebruik worden genomen.
 Dit houdt echter wel in dat we gedurende de maanden tot aan de zomervakantie met
niet te vermijden overlast te maken zullen krijgen. Buiten, maar ook binnen wanneer
de huidige gevel verwijderd zal worden om de doorbraak naar de nieuwbouw te
realiseren. We houden u van dit proces op de hoogte en vragen hiervoor uw begrip.
 De uitbreiding vraagt ook om meer parkeervakken. Er zullen 12 nieuwe
parkeerplekken gecreëerd worden (indicatief aangegeven op de tekening). Ook
komen er extra fietsenrekken. Aantal en plaats van de parkeervakken wordt mede in
het licht van de evaluatie van de Verkeers Veilige Schoolomgeving definitief bepaald.
Deze werkzaamheden zullen na afloop van de bouw plaatsvinden.
Veiligheid
Om tijdens de bouw de veiligheid van omwonenden, medewerkers van de school, kinderen
en ouders te garanderen zijn de volgende maatregelen genomen:






Op het onderstaande kaartje “bouwplaatsinrichting” is te zien dat bouwhekken (rode
stippellijn) de bouwplaats omsluiten.
Het fiets- en voetpad moet voor de duur van de bouw afgesloten worden. Fietsers en
voetgangers volgen daarom tijdelijk de alternatieve route. Dat wil zeggen: niet via de
Prof. Uilkensweg, maar via de Hoogeweg. Dit gaat in vanaf het moment dat de
bouwhekken geplaatst worden. Om aan de nieuwe situatie te wennen, worden in het
begin verkeersbegeleiders ingezet om fietsers en voetgangers de weg te wijzen.
Het bouwverkeer gaat over de rijplaten (het groene gedeelte op de tekening).
Zwaar bouwverkeer rijdt niet op de drukke haal- en brengtijden: op maandag,
dinsdag en donderdag tussen 8.00 uur en 8.45 uur en na 15.00 uur, op woensdag en
vrijdag niet tussen 8.00 uur en 8.45 uur en niet van 12.15 uur tot 12.45 uur.



Bij kraanwerkzaamheden zijn enkele parkeerplaatsen tijdelijk afgesloten. Dat betreft
ongeveer 10 (niet aaneengesloten) dagen in totaal.

Beperking bouwoverlast
Bouwen brengt altijd enige hinder voor de omgeving met zich mee. Om die hinder zoveel
mogelijk te beperken zijn de volgende maatregelen getroffen:



Met de aannemer heeft de gemeente nadrukkelijk afgesproken dat er geen
bouwverkeer plaatsvindt voor 7.00 uur ’s ochtends en niet in het weekend. Ook op de
drukke haal- en brengtijden zal er geen zwaar bouwverkeer zijn.
Het heien zal niet op de traditionele manier met betonnen palen en een grote
heistelling gebeuren, maar met stalen buispalen en een kleine heistelling. Dat is
trillingsarm en zal veel minder geluidsoverlast geven.

Klachten, vragen
Zijn er toch nog vragen, klachten of opmerkingen, dan kunt u deze mailen naar het volgende
adres: a&v@groningen.nl .
Bij ernstige, dringende zaken kunt u bellen naar Friso Groningen: 050-5445200.
Contactpersoon ter plaatse: dhr. S. de Vries.

