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Afgelopen jaren hebben wij u op de hoogte gehouden van de nieuwbouw van de brede school
Ameide. In deze nieuwe brede school krijgen de scholen Hendrik van Brederode, De Kandelaar, de
kinderopvang en peuterspeelzaal van de Hummeltjeshoeve, voor- en buitenschoolse opvang van
Purperkanjers en Bibliotheek Aan Zet een nieuw onderkomen. Na enkele jaren van voorbereiding en
ontwerpen zijn we bijna zover dat we kunnen starten met de bouw. Met deze nieuwsbrief
informeren wij u graag over de aankomende bouwperiode.
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Deze week is de omgevingsvergunning voor het bouwen van de school verleend en kan er dus gestart
worden met de bouw. Hoewel dat niet verplicht is wachten we gewoonlijk echter eerst zes weken
totdat de vergunning onherroepelijk is geworden. Maar om te voorkomen dat de schoolkinderen
volgend jaar niet direct na de zomervakantie in de nieuwe school kunnen beginnen, starten de
werkzaamheden nu mogelijk in het staartje van die zes weken. Dat vinden we niet ideaal, maar
vanwege de planning wel noodzakelijk
De nieuwbouw wordt gerealiseerd door aannemersbedrijf P. van Leeuwen uit Meerkerk en haar
onderaannemers. Het heiwerk start in de week van 27 augustus en duurt ongeveer twee weken. Na
het heiwerk volgen de funderingen en de constructie van de begane grond, de verdiepingsvloer en
het dak. Tegelijkertijd start het metselwerk en plaatsen we de grote installatiecomponenten. Volgens
planning start de aannemer eind van het jaar met de afbouw. De oplevering verwachten we in juni
2019 te kunnen doen. Na een periode waarin de nieuwe brede school klaar wordt gemaakt voor
gebruik, zal volgens de huidige planning de eerste schooldag in het nieuwe gebouw op maandag 2
september 2019 zijn.
Overlast
Er staat in het komende jaar dus veel te gebeuren in Ameide en meer specifiek in de omgeving
rondom de bouwplaats. Helaas gaat bouwen soms gepaard met overlast. We hebben duidelijke

afspraken met de aannemer gemaakt over het zoveel als mogelijk beperken van deze overlast. Dat
gaat dan zowel over geluid als over parkeren en over de aan- en afvoer van materialen . De
belangrijkste aanvoerroute loopt vanaf de Zouwendijk via de Prinses Marijkeweg naar de
bouwplaats. Mocht u ondanks de deze afspraken en getroffen maatregelen overlast ervaren dan
kunt u zich melden bij aannemer Van Leeuwen op nummer 0183 352 332 of bij de gemeente Zederik
op nummer (0183) 35 65 00 of via het contactformulier op de website van de gemeente:
www.zederik.nl.
Gebruikers, opdrachtgevers en aannemer zien uit naar een vlot bouwproces zodat het prachtige
nieuwe gebouw op tijd in gebruik kan worden genomen. We blijven u ook in de aankomende
maanden over de voortgang informeren.

