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Datum: Augustus 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 wél graag per mail ontvangen?  

Stuurt u dan een mail naar dbruinsma@oss.nl. 

 

 
  

Voortgang bouw ‘t-Schrijverke 
 
Beste Mensen, 

 

De vakantie zit er bijna op en zo ook de werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van de nieuwe 

basis school, kinderopvang en gymzaal. 

Op 6 september 2021 gaat de school en kinderopvang van start in hun nieuwe school. 

Ondertussen wordt er hard gewerkt om het speelplein aan de achterzijde af te krijgen en het openbare 

educatieve speelplein/park aan de voorzijde. 

In week 35 worden de nieuwe hekken aan de achterzijde geplaatst. De laatste bomen en struiken worden 

in november 2021 (het plant seizoen) geplant. 

                        
 
 
De Aanpassing van wegen en bestrating 
 
De aanpak van de openbare bestrating gaat in week 35, begin augustus van start. Hiermee is gewacht 

totdat al het zwaar verkeer van de bouw, tuinaanleg en verhuizing achter de rug is. 

De werkzaamheden worden gefaseerd in 5 stappen uitgevoerd, zie onderstaande  tekening en zijn naar 

verwachting in week 43, eind oktober 2021 gereed . 

Dit lijkt lag maar door het stukjes uit te voeren beperken we de overlast zoveel als mogelijk. 

De huizen en school blijven ten alle tijde bereikbaar voor nooddiensten en overig verkeer.  

 

http://www.dorpsraadherpen.nl/
mailto:dbruinsma@oss.nl
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Mocht het zo zijn dat uw oprit of parkeerplaats tijdelijk even niet gebruikt kan worden dan komt de 

opzichter van de gemeente dit met u bespreken. 

 

 
 

 
 
Fasering aanpak bestrating 
 
Fase 1 – 30 augustus 2021 -17 september 2021, 
Fase 2 – 20 september 2021 -24 september 2021, 
Fase 3 – 27 september 2021 -1 oktober 2021, 
Fase 4 – 4 oktober 2021 -15 oktober 2021, 
Fase 5 – 18 oktober 2021 29 oktober 2021, 
 
 
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 ;de opzichter van de gemeente email adres m.groenendijk@oss.nl of met 

het algemene nummer van de gemeente Oss 14 0412 of 0412-629911 

 

Voor algemene vragen kunt u terecht bij dbruinsma@oss.nl 
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