juli 2021

Nieuwsbrief - Kindcentrum Warffum
Vanwege de gaswinning en het risico op aardbevingen worden in de gemeente Het Hogeland
alle scholen voor het primair onderwijs aardbevingsbestendig gemaakt. In opdracht van de
gemeente wordt samen met de schoolbesturen Lauwers en Eems (OBS Jansenius de Vries) en
VCPO Noord-Groningen (CBS De Rank) een nieuw Kindcentrum gebouwd waarin ook KindH een
plek krijgt. Wij nemen u graag mee in de ontwikkelingen.

Technisch ontwerp
Het definitieve ontwerp van het gebouw is verder uitgewerkt naar een technisch ontwerp. Het technische ontwerp
is het contractdocument met de uitvoerende partijen. Deze documenten zijn meegestuurd bij de aanbesteding.
De afdeling inkoop van de gemeente heeft de uitvraag middels een niet openbare procedure met voorafgaande
selectie laten verlopen.

Verkeerscommissie
Op 6 juli 2021 is ook
de verkeerscommissie
van start gegaan.
Deze commissie
kijkt samen met de
gemeente naar veilige
schoolroutes voor alle
verkeersdeelnemers
van en naar het nieuwe
kindcentrum. Ook
nemen ze de route van
het bouwverkeer mee in
de overwegingen.

dubbele spatie

Aanbestedingsprocedure
Inmiddels heeft de aanbesteding van de plannen plaatsgevonden en hebben we 2 aannemers die het
werk gaan realiseren, te weten Bouwmaatschappij Hendriks uit Assen en Homij technische installaties
uit Groningen. Het startoverleg met partijen heeft afgelopen week plaatsgevonden. Het is de bedoeling
dat we medio september/oktober 2021 gaan starten met de bouw. Voorafgaand aan de start van de
bouw zal er nog een informatieavond worden georganiseerd om eenieder op de hoogte te brengen van
de routing van het bouwverkeer, de uitvoeringsplanning en de bouwplaats inrichting.

Video

s

Er is door de Unie architecten een leuke video opgesteld
voor de leerlingen van de scholen en de peuterspeelzaal.
Waarbij door Rik en Laura op begrijpelijke wijze is uitgelegd
hoe je naar het nieuwe kindcentrum gaat en wat er zich
allemaal binnenin het gebouw bevindt. Deze video is als het
goed is getoond op school. Mochten er nu vragen zijn naar
aanleiding van de video kunnen deze worden gesteld aan
de leraren en begeleiders en die koppelen het dan terug
naar het bouwteam.
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Scholenprogramma Het Hogeland
Samen met schoolbesturen werkt de gemeente aan toekomstbestendig onderwijs in Het Hogeland. Zo worden
basisscholen en kinderopvang ondergebracht in nieuwe kindcentra. Ook worden schoolgebouwen versterkt. Op
die manier dragen we bij aan een kwalitatief goed onderwijsklimaat en een duurzame en toekomstbestendige
omgeving voor kinderen. In Het Hogeland worden 16 scholen aangepakt. In het hele aardbevingsgebied zijn dat
er 102.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit project?
Mail dan naar scholenprogramma@hethogeland.nl of bel met ons
via 088 - 345 88 88 en vraag naar projectleider Wubbo Haaijer.
Wilt u meer informatie over de aardbevingen en de versterking van
gebouwen in Het Hogeland?
Bezoek dan onze website www.hethogeland.nl/aardbevingen

