Juni 2022

Nieuwsbrief – Kindcentrum Warffum
In december 2021 is de bouw van het nieuwe kindcentrum in Warffum
gestart. Het kindcentrum wordt gebouwd door bouwkundig aannemer
Bouwmij Hendriks uit Assen en installateur Homij uit Groningen.

Bezoek aan de bouwplaats
De kinderen van Jansenius de Vries, De
Rank en KindH weten dat zij een
nieuwe school zullen krijgen. Voor de
start van de bouw hebben zij
symbolisch een eerste paaltje geslagen
bij de starthandeling. Op dinsdag 24
mei 2022 zijn beide scholen op de
bouwplaats op bezoek geweest. De
kinderen en leerkrachten mochten in
de nieuwe school kijken waar inmiddels
het dak op zit en de dekvloer gelegd is.
Contouren van de ruimten zijn nog niet
zichtbaar.

Ontwerp van de buitenruimte/openbare infra
De verkeerscommissie heeft met de eerder opgehaalde informatie onderzocht welke aanpassingen
in de omgeving gedaan kunnen worden om een veilige schoolzone te creëren. Op dit moment
wordt gewerkt aan concrete plannen voor de realisatie van deze aanpassingen. Hierover volgt later
meer informatie.

Planning
De huidige markt kenmerkt zich door hoge prijsstijgingen en lange
levertijden. De aannemers doen hun uiterste best om materialen op
tijd in te kopen om vertraging te voorkomen. Ondanks de lange
levertijden van materialen loopt de bouw nog volgens planning.
Naar verwachting vindt de oplevering plaats in oktober 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 ons via 088 - 345 88 88 en vraag naar
projectmanager 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.

