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Vragen?
Voor vragen of opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met Job 
Dijkstra, projectleider van het project ‘Realisatie entreegebied Burgemees-
ter Sweensplein’. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 088 3821 314 of per 
e-mail via jobdijkstra@abg.nl. Als u deze nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen, 
kunt u zich bij Job Dijkstra aanmelden.

Uitvoeringskrediet vastgesteld
De raad heeft op dinsdag 29 maart het uitvoeringskrediet vastgesteld voor de realisatie van het project ‘Realisatie entreegebied 
Burgemeester Sweensplein’. Het krediet is bestemd voor de sloop van het oude hoofdgebouw en voor de bouw van de nieuwe 
sportzaal en pleinwand. Door de vaststelling van het krediet kunnen we beginnen met de uitvoering. We starten met de sloop 
van de oudbouw. Daarna gaan we zo snel mogelijk aan de slag met de bouw van sportzaal en pleinwand.
Vóór de zomervakantie vragen we een krediet aan voor de realisatie van de openbare ruimte. 

Sloop oudbouw basisschool
Voor de sloopwerkzaamheden hebben we Van der 
Zanden uit Moergestel geselecteerd. Van der Zanden 
begint 30 maart met het verwijderen van het asbest 
in het gebouw. Dit gebeurt allemaal inpandig en door 
een gespecialiseerd bedrijf. De omgeving merkt hier 
niets van en er is geen overlast. Dit duurt  ongeveer 
een week. Na deze week start de sloop van het oude 
hoofdgebouw. De aannemer begint hiermee aan de 
kant van de Mosselaar en werkt dan richting Bieze-
laar. De totale werkzaamheden nemen ongeveer een 
maand in beslag en zijn begin mei klaar. Het hele 
terrein is afgezet met bouwhekken. Vooral in week 17 
en 18 voert de aannemer puin af. In die weken heeft 
de school vakantie en is het veel rustiger met verkeer 
en kinderen. 
U kunt het verloop van de werkzaamheden volgen via 
de facebookpagina van basisschool De Brakken. Voor 
directe vragen aan de sloopaannemer kunt u contact 
opnemen met Van der Zanden uit Moergestel. Het 
telefoonnummer is 013 513 13 37 en contactpersoon is Tijs van der Zanden.

Proces
Hieronder vindt u een korte omschrijving van de werkzaamheden voor de komende maanden:
April: uitvoering van de sloopwerkzaamheden. Daarnaast ronden we de technische tekeningen en het bestek af. Op basis daarvan 
houden we de selectieprocedure voor een aannemer. Samen met de werkgroep werken we in april verder aan het ontwerp voor 
de openbare ruimte.
Mei: we selecteren een aannemer voor de bouw van de nieuwe sportzaal en pleinwand. We vragen ook krediet aan voor de reali-
satie van de openbare ruimte. We verwachten beide processen in juni af te ronden.

Werkgroep openbare ruimte
Op dinsdag 22 maart had de werkgroep openbare ruimte haar eerste bijeenkomst. We 
spraken over de inrichting van de openbare ruimte met de nadruk op parkeermogelijk-
heden. We gaan nu twee varianten nader uitwerken om op basis daarvan een keuze 
te maken. Belangrijke conclusie is de wens om qua uitstraling te blijven aansluiten bij 
het Burgemeester Sweensplein. Dit willen we bereiken door veel groen in de openbare 
ruimte aan te brengen en anderzijds door de keuze van materialen. Medio april hou-
den we de volgende bijeenkomst.




