Start werken

Neerpelt, 2016-02-08

Beste ouders,
Beste buren,

Het aftellen is begonnen. Op dinsdag 16 februari 2016 starten de werken om een volledig nieuwe campus te
bouwen op de vestiging Jaak Tasset. Het nieuwe schoolgebouw omvat 14 klassen, een zorglokaal, een
multifunctionele ruimte, administratieve ruimtes, een leraarskamer, de nodige circulatieruimtes, sanitaire
voorzieningen, een lift en overdekte speelruimtes voor zowel kleuters als lagere schoolkinderen. Ook de
gemeentelijke kinderopvang Robbedoes is hierin ondergebracht. In een latere fase zal de turnzaal
gerenoveerd worden en de omgeving heringericht.
Dankzij dit bouwproject zullen de kleuters en leerlingen alle kansen krijgen om hun talenten ten volle te
ontwikkelen in een warme, aangename schoolomgeving.
De voorbereidingen zijn intussen achter de rug en na de krokusvakantie start aannemer Houben met de
bouwwerken. De bouw zal gefaseerd gebeuren en duurt in zijn totaliteit 24 maanden. In een eerste fase zal
de linkervleugel gerealiseerd worden. Tegelijkertijd zal het bestaande gebouw van Robbedoes gestript en
gerenoveerd worden. In een tweede fase wordt de rechtervleugel opgetrokken en verbonden met de
linkervleugel.

Werfzone en werforganisatie: 1ste Fase
Dinsdag 16 februari 2016 starten de werken. Deze fase duurt 14 maanden. In deze fase zal de linkervleugel
gerealiseerd worden. De werfzone bevindt zich aan de voorzijde en alle werfverkeer komt via de
Onderwijslaan en de Jaak Tassetstraat. Het werfverkeer houdt rekening met de begin- en einduren van de
school.
Gedurende deze bouwfase blijft het huidige schoolgebouw in gebruik. Er is een bijkomende toegang gemaakt
zodat de leerlingen via het personeelslokaal de speelplaats kunnen bereiken. De speelruimte tussen de
fanfarezaal en de school wordt ingericht als werfzone.

Wat betekent dit concreet voor de leerlingen en ouders:
Alle leerlingen betreden de school via de achterzijde: de Priester Jan Coninxstraat.
We vragen aan de automobilisten rekening te houden met de zwakke weggebruikers en zoveel mogelijk
ruimte te laten voor fietsers en voetgangers. Gelieve omwille van de veiligheid NIET met de wagen in de

konijnenpijp te rijden, maar te parkeren buiten deze ruimte. Concreet: parkeren op het braakliggende terrein
en je kind(eren) te voet tot aan de schoolpoort begeleiden.
Ouders die een kind in de kleuterschool EN in de lagere school hebben EN te voet naar school komen,
kunnen gebruik maken van de toegang aan de voorzijde. Er is namelijk een ruimte van een 80 cm
vrijgehouden langs het fanfaregebouw tot aan de deur van het schoolgebouw. Bij het verlaten van de school
zal een leerkracht deze kinderen begeleiden tot aan de straat. Deze ouders parkeren bij voorkeur hun auto in
de ondergrondse parkeergarage of in de andere voorziene parkeervakken en dit om werfverkeer en
schoolverkeer gescheiden te houden.

Globale bouwplanning:
Gelieve er steeds rekening mee te houden dat onderstaande planning, hoewel ze grondig voorbereid werd,
onder enig voorbehoud wordt meegedeeld.
Aanvangsbevel bouwwerken fase 1:
Einde fase 1:

16/02/2016
14/04/2017

Tussentijdige verhuis tussen 14/4 en 15/5
Aanvangsbevel bouwwerken fase 2:
Einde fase 2:

15/05/2017
14/05/2018

Definitieve verhuis en inhuldiging:

nog te bepalen

De bouwwerf zal heel wat bedrijvigheid met zich meebrengen. De school, de bouwheer ‘Scholen van Morgen’
en de aannemer doen het nodige om de overlast te beperken. Helaas kunnen we niet vermijden dat de
werken in zekere mate hinder veroorzaken. Wij danken u voor uw begrip.

Bouwen met Scholen van Morgen
Onze school doet voor haar bouwproject een beroep op de publiek-private vennootschap ‘ Scholen van
Morgen’. Dit bouwprogramma werd door de Vlaamse Regering opgezet om de achterstand in de
scholenbouw gedeeltelijk weg te werken. De komende jaren worden, verspreid over heel Vlaanderen,
nieuwbouw- en renovatieprojecten voor 165 scholen gerealiseerd.
Meer informatie:
www.scholenvanmorgen.be
info@scholenvanmorgen.be
tel. 02/609 67 22

Vragen
Op onze schoolwebsite: www.basisschool-neerpelt.be kunt u de evolutie van de bouwwerken volgen. U vindt
er foto’s van de werken en praktische informatie.
De meeste hinderlijke werkzaamheden trachten we steeds via het digitaal communicatiesysteem aan te
kondigen.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de school of via volgend mailadres:
bouw@basisschool-neerpelt.be
We bespreken uw vragen tijdens de werfvergaderingen.
Ondertussen kijken we samen uit naar mei 2018, dan zijn de bouwwerken achter de rug en wordt het nieuwe
schoolgebouw in gebruik genomen.
Met vriendelijk groeten,
Marleen Corstjens - Directeur
Saskia Mussels - Project Manager Scholen van Morgen

