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Basisschool de Boemerang krijgt een nieuw
schoolgebouw
Het schoolgebouw van de Boemerang aan de Amandelstraat 12 voldoet niet meer aan de wensen en eisen
van deze tijd. Onderzocht is of het gebouw na een grondige verbouwing weer helemaal klaar is voor de
toekomst. Uit dit onderzoek blijkt dat dit niet haalbaar is en daarom krijgt de school een nieuw schoolgebouw
en wordt het huidige schoolgebouw zeer binnenkort gesloopt.
Verhuizing en sloop
Zodra de zomervakantie begint, verhuist de
Boemerang alvast naar een schoolgebouw aan de
Mariëndaalstraat, zodat de kinderen hier na de
zomervakantie naar school kunnen. De sloop start
direct na de verhuizing om te voorkomen dat het
gebouw leeg komt te staan en voor overlast kan
zorgen in uw buurt. De sloop wordt in delen
uitgevoerd, waarbij de werkzaamheden in oktober
worden afgerond.
Bij droog weer tijdens de sloopwerkzaamheden sproeit
de aannemer met water om stofvorming te voorkomen.
Tevens wordt het schoolplein tijdens de sloop volledig
voorzien van afsluitbare hekken voor de veiligheid.
Omdat het huidige gebouw op de erfgrens staat, is het
hierbij noodzakelijk om een (deel) van de stoep van de
Amandelstraat, Rietstraat en Larixstraat rondom het
gebouw af te sluiten.
Wat merkt u van de werkzaamheden?
Het kan zijn dat u tijdens de sloopwerkzaamheden
(geluids)hinder ondervindt. Dit is helaas niet altijd te
voorkomen. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt
om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Ervaart u
te veel overlast, neem dan contact op met de
aannemer, de heer Huisman via 06 51 393 168.
Nulmeting
De sloop wordt uitgevoerd door een ervaren
sloopbedrijf om schade aan huizen, de stoep en de
straat te voorkomen. Om zeker te weten of er geen

schade is ontstaan tijdens de sloop, worden er voordat
de sloop begint foto’s gemaakt van de omgeving
(huizen, de straat en stoep). Dit noemen we de
nulmeting.
Is er na de sloop toch schade, dan kunnen de foto’s
gebruikt worden om te beoordelen of de schade door
de sloop is ontstaan.
Nieuwbouw
De nieuwbouw start begin 2022. De Boemerang is
samen met EVA Architecten gestart met de
voorbereiding voor het ontwerp. Het nieuwe
schoolgebouw krijgt maximaal twee verdiepingen.
Daarnaast wordt er toegewerkt naar een mooi gebouw
met ruimte voor groen.
In september informeren wij u over het ontwerp van
het gebouw en het schoolplein.
Planning
Juli – oktober 2021
Januari 2022
December 2022

sloop van het gebouw
start nieuwbouw
nieuwbouw is klaar

Meer informatie?
Heeft u vragen over de sloop of nieuwbouw? Neem
dan contact op met de projectmanager Lotte Kooi via
06 - 29 608 855 of l.kooi@pcouwillibrord.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Noordwest, Thorbeckelaan 18 b,
of via telefoonnummer 14 030.

Verspreidingsgebied:
Ahornstraat |Amandelstraat | Boerhaavelaan | Boerhaaveplein | Elsstraat | Larixstraat | Ondiep | Pastoor | Koelmanhof
Pijnboomstraat | Rietstraat | Royaards van den Hamkade | Sparstraat |Vlierboomstraat
Oplage: 402 stuks
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