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Behandeld door

Wij van Bouwbedrijf R.A. van Leeuwen B.V. zijn de bouwkundige aannemer van de
nieuwbouw van de Brede School Noordwijk aan Zee. Wij starten in week 15 van 2022
met de voorbereidende werkzaamheden. Het project omvat de sloop van de bestaande
school en de nieuwbouw huisvesting fusieschool Zeehonk Wakersduin en
kinderdagopvangorganisatie Pinokkio. Het tweelaagse bouwdeel van de bestaande
huisvesting van Wakersduin gaat gedurende de bouw dienstdoen als tijdelijke
huisvestingvoorziening voor de school. De rest van de school is inmiddels al verhuisd
en leeggeruimd.

Albert Bargeman
a.bargeman@ravanleeuwen.nl

Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden en wat u hiervan gaat merken.

Kamer van Koophandel

28022348

Wat gaat er de komende periode gebeuren en wat merkt u ervan?
• Week 15 start bouwplaats inrichting.
• Week 16 start van sloopwerkzaamheden, bijna alle aan- en afvoer van
materialen vindt plaats via de Hoogwakersbosstraat. Bij de
sloopwerkzaamheden zijn geluids- en stofhinder onvermijdelijk. Wij zullen
hierbij rekening houden met de omgeving en waar nodig maatregelen treffen.
Deze werkzaamheden nemen ca. 5 weken in beslag.
• Week 16/17 zal ook het schoolplein verplaatst worden naar de voorzijde van de
school.
• Week 26/27 zal ca. gestart worden met de paalfundering van de nieuwe
school. Wij gebruiken hiervoor een boortechniek. De overlast voor de omgeving
wordt hiermee zoveel mogelijk beperkt.

BREDE SCHOOL NOORDWIJK AAN ZEE

Zoals u waarschijnlijk zult begrijpen zullen onze bouw werkzaamheden niet ongemerkt
aan u voorbij gaan, maar wij zullen uiteraard onze uiterste best doen om eventuele
overlast tot een minimum te beperken.
Zien wij iets over het hoofd?
Meld hinder en tips via www.verbeterdebouw.nl.
Veiligheid en bouwplaats
Wij zullen voorzorgsmaatregelen nemen om de bouwplaats zo veilig mogelijk te maken.
Toch blijft dit altijd opletten. Het terrein wordt rondom voorzien van hekken, zodat het
bouwterrein niet toegankelijk is. Hoeveel maatregelen wij ook nemen, er blijven altijd
risico’s of plekken waar kinderen misschien toch een opening vinden. Een bouwplaats
is geen speelterrein. Wilt u daarom opletten en kinderen hiervoor waarschuwen?
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Wilt u ons waarschuwen als u bijvoorbeeld een gevaarlijke situatie voor de omgeving
ziet? Samen kunnen wij dit project tot een goed einde brengen. Dank voor de
medewerking hierin. Contactgegevens: a.bargeman@ravanleeuwen.nl.
Over het project
De huisvesting van basisschool Wakersduin voldoet niet meer aan de hedendaagse
functionele en technische eisen die aan een schoolgebouw worden gesteld. Om
deze reden zal de bestaande huisvesting worden gesloopt en nieuwbouw voor in
de plaats komen. De nieuwbouw gaat huisvestingsruimte bieden aan de nieuwe
fusieschool Zeehonk Wakersduin als eveneens aan kinderdagopvangorganisatie
Pinokkio.
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Meer informatie
Meer informatie over de nieuwbouw van de Brede School Noordwijk aan Zee vindt u op
nieuwbouwbredeschoolnoordwijk.nl.
Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot bovengenoemde werkzaamheden, kunt
u contact opnemen met ondergetekende via a.bargeman@ravanleeuwen.nl.
Uw contactpersoon op de bouwplaats is onze uitvoerder Anthony van der Helm.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben en danken u voor
uw begrip.
Met vriendelijke groet,
Albert Bargeman
Projectleider

