Nieuwsbericht Nieuwbouw ‘t-Schrijverke
Datum: April 2021
Aan:
Bewoners rondom de Nieuwbouw ‘t-Schrijverke in Herpen

U woont of werkt in de directe omgeving van ons gebouw aan de Van Lennepstraat /Wassenbergstraat
of Schoolstraat in Herpen of bent belanghebbende en of gebruiker van de school BSO of gymzaal.
Daarom informeren we u via dit nieuwsbericht. Zo houden we u op de hoogte van de voortgang.
We verspreiden dit bericht via e-mail en plaatsen het ook op de website van de dorpsraad Herpen;
www.dorpsraadherpen.nl
Staat u nog niet op onze verzendlijst, maar wilt u onze berichten wèl graag per mail ontvangen?
Stuurt u dan een mail naar d.bruinsma@oss.nl

Voortgang bouw ‘t-Schrijverke
Het is al weer sinds de afgelopen herfst dat u van ons bericht heeft ontvangen. Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden achter de rug en is de bouw in volle gang.
De bouw van ‘t-Schrijverke krijgt nu echt vorm.
De samenwerking tussen Optimus, kinderopvang
Op de Boerderij en de gemeente Oss
gaat richting de oplevering voor de zomer 2021.
Wat is de huidige planning?
De planning ziet er op dit moment als volgt uit:






Ruwbouw gereed start afbouw:
Start aanleg park:
Start aanpassing wegen:
Verhuizen School:
School in gebruik:

april 2021
juli 2021
augustus 2021
augustus 2021
september 2021

Voortgang Bouw
De bouw van de nieuwe basisschool, de kinderopvang en de gymzaal vordert gestaag en ligt op planning.
Het hoogste punt is geweest en momenteel is men bezig met de ruwe afbouw.
Het ontwerp van de afbouw en inrichting nadert nu zijn einde zodat daar in april mee kan worden gestart.
De aanbesteding van de werkzaamheden voor de inrichting van het terrein en de aanpassingen van de
wegen zijn nu in voorbereiding.
Inrichtingsplan

Kleuren, materiaal van het gebouw
worden zorgvuldig op elkaar
afgestemd.
Het thema is binnen en buiten
met elkaar te verbinden waarbij de
natuur een belangrijke plaats
in neemt.
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Het Educatieve openbare Park
Het “Plein” van de school is ontworpen als een openbaar park waar eenieder gebruik van kan maken.
Het park bevat een schat aan planten en mogelijkheden voor jong en oud om samen te ontspannen
en te leren.

Niet alleen de natuurwaarde is van belang er is ook aandacht voor duurzaamheid. Zo wordt het park
gebruikt om regenwater op te vangen en bevat het gebouw een waterretentie die gecontroleerd het
regenwater afvoert naar de gebieden in het park die daar voor bestemd zijn. Ook aan de veiligheid,
is gedacht, zowel overdag als in het donker. Het park is van openbare verlichting voorzien.
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De Aanpassing van wegen en bestrating
Bij de nieuwbouw van de school en aanleg van het educatieve park wordt gelijktijdig ook de
bestrating aangepakt. Belangrijkste wijzigingen zijn het aanpassen van de route en het aanbrengen
van een Zoen & Zoefstrook voor de school dit om de veiligheid en doorstoom te verbeteren.
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Eénrichtingsverkeer
Voor de Van Lennepstraat zal tijdens een aangegeven venstertijd een éénrichtingsverkeer (niet voor
fietsers) van kracht zijn, dit om de veiligheid en de doorstroom te vergroten. De venstertijd die
gehanteerd wordt, zal zijn van 09.00 uur tot 14.30 uur.
Parkeren.
Er worden 22 parkeerplaatsen aangelegd waarvan een aantal bij de gymzaal, die ’s-Avonds door de
verenigingen kan worden gebruikt. In de avond kan de Zoen & Zoefstrook gebruikt worden als
parkeerplaats voor bezoek (als de strook ‘s-ochtends maar weer kan worden gebruikt door de
school).
Contact
Heeft u een vraag of opmerking over de nieuwbouw, het park of de aanpassing van de bestrating op
deze locatie? We nodigen u uit om deze naar ons te mailen.
Heeft u een urgente klacht of vraag over de werkzaamheden tijdens de werkzaamheden? Neemt u
dan direct contact op met:
Dirk Bruinsma; e-mail adres: d.bruinsma@oss.nl
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