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Onderwerp: sloopwerkzaamheden IKC Berkelwijk
Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die de komende maanden op en rond het
terrein van IKC Berkelwijk gaan plaatsvinden.
Sloopwerkzaamheden
Op maandag 22 juli start sloopbedrijf Wernser in opdracht van Bloemendal Bouw met de sloop van de
gymzaal en het gebouw van de Taalschool. Dit gebeurt in de zomervakantie omdat er dan geen
schoolkinderen in de directe nabijheid van het terrein zijn. De sloop is naar verwachting vrijdag 30
augustus afgerond.
Wat merkt u van de sloopwerkzaamheden?
Voordat de sloop begint, komen er bouwhekken rond het werkterrein. Tijdens de
sloopwerkzaamheden worden er geen wegen afgesloten. Mogelijk ervaart u geluidsoverlast door het
afbreken van de gebouwen en het breken van puin. Het bouwbedrijf probeert deze overlast zoveel
mogelijk te beperken.
Om de verkeerssituatie tijdens de bouw en na ingebruikname van het nieuwe IKC Berkelwijk te
verbeteren en veiliger te maken heeft de gemeente het voornemen een parkeerverbod in te stellen
voor de Berkelwijk. Het verlies aan parkeergelegenheid wordt gecompenseerd middels uitbreiding van
bestaand parkeerhof met vijf parkeerplaatsen, conform bijgevoegde afbeelding verderop in deze brief.
Parkeren kunt u daarnaast in de daarvoor aanwezige parkeervakken in de wijk. Dit besluit wordt n a
de zomervakantie gepubliceerd in de staatcourant, waarna de mogelijkheid open staat tegen dit
besluit bezwaar en beroep in te stellen.
Bouw van het nieuwe complex
Aannemer Bloemendal Bouw bouwt het nieuwe IKC Berkelwijk. Na de zomervakantie beginnen ze
met heien om ervoor te zorgen dat het fundament half oktober staat. Het is de bedoeling dat het
nieuwe gebouw in december wind- en waterdicht is. De afwerking en de inrichting van de omgeving
gebeurt in het nieuwe jaar. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat de kinderen in september
2020 in het nieuwe schoolgebouw kunnen.
Heeft u vragen over de bouwwerkzaamheden?
U kunt dan het beste rechtstreeks contact opnemen met de aannemer via mail:
info@bloemendalbouw.nl of telefoon: 033 494 13 96. Heeft u andere vragen? Neem dan gerust
contact met mij op. U kunt mij bereiken via mail: ikcberkelwijk@leusden.nl of bellen met 14033.

Blijf op de hoogte!
Op de website www.bloemendalbouw.nl volgt u de bouwwerkzaamheden en leest u informatie over
bijvoorbeeld geplande werkzaamheden en grote transporten. Abonneer u ook op de speciale
nieuwsbrief van de gemeente: www.leusden.nl/ikcberkelwijk.
Met vriendelijke groet,
Dave Ruter
Projectleider gebiedsontwikkeling

Afbeelding toevoegen 5 extra parkeerplaatsen (locatie is met rood vierkant weergegeven)
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