Januari 2022

Nieuwsbrief - Kindcentrum Roodeschool
Vanwege de gaswinning en het risico op aardbevingen worden in de gemeente Het Hogeland
scholen voor het primair onderwijs aardbevingsbestendig gemaakt. In opdracht van de
gemeente wordt samen met het schoolbestuur Lauwers en Eems een nieuw kindcentrum
voor sws De Dobbe gebouwd waarin ook KindH een plek krijgt. Wij nemen u graag mee in de
ontwikkelingen.

De start
De voorbereidende werkzaamheden en de sloopwerkzaamheden zijn afgerond, de omgevingsvergunning is
afgegeven en dus kan er gestart worden met de bouw. We zullen als bouwteam veel aandacht hebben voor
veiligheid op en om de bouwplaats en proberen zo weinig mogelijk overlast voor de omwonenden en het
doorgaande verkeer te veroorzaken. Voor de aan- en afvoer van materialen houden we rekening met de tijden
waarop kinderen worden gehaald en gebracht.

De bouwput
Op 18 januari starten we met het graven van de bouwput
en de week daarna zal de boorstelling komen om boorwerk
te verrichten voor de funderingspalen.
Er is gekozen te boren om trillingen te voorkomen.
Het boren zal ongeveer 2 dagen duren.

Impressie bouwplaats

Planning
Bezoek kinderen bouw

februari 2022

Start bouw

17 januari 2022

Oplevering van het gebouw

4e kwartaal 2022

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 onsvia
088 - 345 88 88 en vraag naar programmamanager 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

