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Realisatie entreegebied
Burgemeester Sweensplein
Sloop oudbouw basisschool gestart

De sloop van het oude hoofdgebouw van basisschool
De Brakken is inmiddels in volle gang. In de eerste week
heeft de sloopaannemer het asbest verwijderd. Daarna
heeft hij bruikbare materialen van en uit het gebouw
verwijderd. Zo heeft hij de dakpannen, het hout en
de isolatie van het gebouw gehaald. Binnen heeft hij
materialen als deuren, oud ijzer en hout gesorteerd. Nu
sloopt hij de dakconstructie. Als dat klaar is, legt een
grote kraan de rest van het gebouw plat.
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.

Selectie aannemers

De afgelopen weken hebben we het bestek en de tekeningen voor de bouw van de nieuwe sportzaal en pleinwand afgerond. We
hebben deze documenten naar vijf aannemers gestuurd. De komende weken werken die aan een aanbieding. Begin juni leveren ze
de aanbieding in en selecteren wij als gemeente de partij die mag gaan bouwen. Vanaf dat moment begint de gekozen aannemer
met de voorbereidende werkzaamheden. Het doel is in juli te starten met de bouw.

Proces

Hieronder vindt u een korte omschrijving van de werkzaamheden voor de komende
maanden:
• mei: de aangeschreven aannemers maken een aanbieding. Met de werkgroep
zijn we weer een stap verder met het ontwerp van de openbare ruimte;
• juni: de gemeente kiest een aannemer. De aannemer begint met de voorbereiding van de bouwwerkzaamheden. In deze maand ronden we met de werkgroep het ontwerp voor de openbare ruimte af.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met Job
Dijkstra, projectleider van het project ‘Realisatie entreegebied Burgemeester 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.
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