Aan de omwonenden van MFA Vogelweide

Datum: 20 mei 2020

Betreft: uitbreiding MFA Vogelweide te Schoonhoven

Geachte omwonende,
U weet ongetwijfeld van de plannen voor een vrijstaande uitbreiding bij de MFA Vogelweide
om voldoende onderwijsruimte te kunnen bieden aan de Ichthusschool en de Koningin
Emmaschool. Om het gebouw op tijd gereed te hebben voor de start van het nieuwe
schooljaar 2020 – 2021 gaan wij spoedig beginnen met de werkzaamheden. In deze brief
informeren wij u over belangrijke zaken.
Planning
Maandag 25 mei beginnen we met het inrichten van de bouwplaats. Aansluitend volgen de
sloop van de huidige bergingen en het bouwrijp maken van de grond en het heien.
Het gebouw is opgebouwd uit modules die in de fabriek gebouwd zijn. Gedurende twee
dagen worden die modules aangevoerd en op hun plek getild. De exacte dagen laten wij nog
aan de direct omwonenden weten.
De oplevering is gepland in de laatste week van de zomervakantie. Dan hebben de scholen
de tijd hun lokalen in te richten en kan het nieuwe schooljaar van start gaan met deze extra
lokalen.
Eenrichtingsverkeer
Tijdens de bouw worden de parkeerplaatsen aan de voorzijde van de MFA ingericht als
bouwplaats. Vanaf de start van de bouw wordt er eenrichtingsverkeer ingesteld. Zie de
tekening ter verduidelijking. Verkeer dat over de brug komt uit de richting van de
Fazantstraat moet rechtdoor door de Lijsterlaan. Verkeer moet achter de MFA langs, door
De Mees om via de Merellaan terug te keren richting de Fazantstraat.
Dit eenrichtingsverkeer vergroot de veiligheid rondom de MFA, zeker in de bouwtijd. Het is
de bedoeling dat na de bouw dit eenrichtingsverkeer structureel wordt. Daarvoor zijn nog
diverse aanpassingen aan de buitenruimte nodig. Over de uitvoering daarvan wordt u later
geïnformeerd.

Praktische informatie
De uitbreiding wordt gerealiseerd door Hodes Huisvesting B.V. Hieronder volgt praktische
informatie aangaande de uitvoering:
- Werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 19:00 uur
- Het bouwverkeer komt en gaat via de bouwweg van de nieuwbouwwijk, en
vervolgens de Merellaan. Bij de in- en uitritten worden waarschuwingsborden
geplaatst. Bij de aan- en afvoer van grote componenten, worden verkeersregelaars
ingezet.
- Rond de start- en eindtijden van scholen is er geen bouwtransport.
- Met ouders van de leerlingen van beide scholen en kinderopvang wordt apart
gecommuniceerd over het halen en brengen.
Contactgegevens Hodes Huisvesting:
- Uitvoerder: Ronald Janneman 06-82671464
- Projectleider: John van ’t Hul 06-53174492

r.janneman@hodes-huisvesting.nl
j.vanhethul@hodes-huisvesting.nl

Voor vragen en of meldingen van schade of overlast verzoeken wij u contact op te nemen
met de uitvoerder.
Na oplevering van het gebouw zullen de aanpassingen aan de buitenruimte worden
uitgevoerd zodat deze voor het nieuwe schooljaar gereed is.

Met vriendelijke groet,

Het projectteam uitbreiding MFA Vogelweide

