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Betreft: veiligheid en verkeer rondom de bouw vanaf sept 2019

Beste ouders en verzorgers,
In de zomervakantie zal de sloop van de gymzaal starten. De aannemer is op dit moment
druk bezig met alle voorbereidingen rondom de sloop en de bouw van KC Berkelwijk.
Een van de zaken die wij met zowel de aannemer als de de gemeente hebben besproken is
de verkeersveiligheid rondom de school. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen veilig
naar school en naar huis kunnen gaan. In deze brief leest u de maatregelen die we hebben
getroffen. Daarnaast doen wij ook een beroep op u als ouder, om de verkeersveiligheid te
waarborgen.

Parkeerverbod Berkelwijk
Vanaf september 2019 zal er in de Berkelwijk een algeheel parkeer- en stopverbod gelden
langs de weg. Dit betekent dat u ook niet mag stoppen voor in- en uitladen van goederen en
kinderen. Er zal actief worden gehandhaafd op dit parkeerverbod.
U dient gebruik te maken van de parkeerhavens langs de Berkelwijk. Wij vragen u om
zoveel mogelijk lopend naar school te komen, om zo de overlast te beperken.
Bouwverkeer rondom schooltijden
De aannemer zal zoveel als mogelijk rekening houden met de start- en eindtijden van de
school. Dit betekent dat (zwaar) materieel zoveel mogelijk buiten deze tijden zal worden
gebracht en gehaald. Dit zal echter niet altijd mogelijk zijn. Houdt u dus altijd rekening met
bouwverkeer rondom de school.
Om bewoners uit de wijk en u als ouder van de school op de hoogte te houden van
bijzonderheden tijdens het bouwproces zal Bloemendalbouw op de website periodiek een
update geven van deze bijzonderheden: http://www.bloemendalbouw.nl/
Entree en speelplein
Op dit moment gebruiken wij 2 ingangen om binnen te komen. Na de zomervakantie zal de
ingang op het grote plein niet meer te gebruiken zijn. Dit betekent dat alle kinderen via het
plein van de onderbouw naar binnen zullen komen. Ook zal dit het plein zijn waar we
(gefaseerd) buiten zullen spelen met elkaar. Daarnaast gebruiken we de groenstrook langs
de Berkelwijk ook.
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Fietsenstalling
De fietsenstalling op het grote plein verdwijnt ook met de start van de bouw. Wij zullen de
aankomende weken gebruiken om de fietsenstalling bij het kleuterplein uit te breiden om zo
voldoende ruimte te creëren voor alle kinderfietsen. Dit zal geen hele grote fietsenstalling
worden, maar een uitbreiding van de bestaande. Daarom vragen wij u om zoveel mogelijk
lopend naar school te komen, zodat er voldoende plek is voor alle fietsen.

Even op een rijtje…
➔ Parkeer- en stopverbod Berkelwijk;
➔ Bouwverkeer niet op breng- en haaltijden;
➔ Laat de auto liever staan en kom lopend naar school;
➔ Entree school via het “kleuterplein”;
➔ Buitenspelen in fases;
➔ fietsenstalling bij “kleuterplein” voor beperkt aantal fietsen.

Heeft u vragen of suggesties? Loopt u dan even binnen op school of neem even contact op
met meester Pim (info@heerdleusden.nl).

Met vriendelijke groet,
Het team van de Heerd
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