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In onze brief van 6 november 2019 hebben wij u geïnformeerd over de noodzaak om op korte termijn 
tijdelijke lokalen te plaatsen op het schoolplein van de Margrietschool aan de Alpenstraat. De lokalen 
zijn nodig om leerlingen en personeel  - nog voordat er kans op sneeuw is - , een veilig onderdak te 
bieden. De veiligheid van het dak van het eigen gebouw kan namelijk niet gegarandeerd worden als er 
een dik pak sneeuw op het dak komt te liggen.  
 
Start voorbereidende werkzaamheden 
Al in de week van 18 november starten de voorbereidende grondwerkzaamheden. Er worden dan 
bouwhekken geplaatst en er vinden grond-, graaf en funderingswerkzaamheden plaats.  Er wordt niet 
geheid; de lokalen worden geplaatst op grote betonplaten. Dit werk duurt ongeveer een week. 
 
Aanvoer en plaatsing tijdelijke lokalen 
In de week van 25 november worden de tijdelijke lokalen aangevoerd en geplaatst. De lokalen worden 
gebracht met ongeveer 25 vrachtauto’s. Daarnaast zal er veel ander bouwverkeer zijn. De lokalen 
worden aangevoerd via Oostzee en Retsinagaard; daarbij wordt gebruik gemaakt van de bus-sluis. De 
vrachtwagens verlaten de wijk weer via Apenijnenstraat, Harzstraat en bus-sluis. Er worden geen 
wegen afgesloten. De leverancier van de lokalen zet waar nodig verkeersregelaars in.  
 
Het plaatsen van de lokalen gebeurt met een kraan, die op het schoolplein wordt opgesteld (op het 
plein van de onderbouw, aan de zijde van de Apenijnenstraat). 
 
De school neemt maatregelen om tijdens de werkzaamheden de veiligheid van leerlingen en 
personeel te garanderen. 
 



Herstel dak 
Het herstel van het dak van de school wordt waarschijnlijk in maart of april 2020 gestart, na de 
vorstperiode. De werkzaamheden vinden naar verwachting tot in het najaar van 2020 plaats. 
Waarschijnlijk zijn de tijdelijke lokalen minimaal een jaar nodig.  
 
Wat er verandert voor de school  
Op het brede gedeelte van het schoolplein worden tijdelijke lokalen geplaatst voor 6 groepen. Vier 
andere groepen krijgen tijdelijk les in de schoolwoningen aan de Oeralstraat (naast het 
gymnastieklokaal). 
In de tijdelijke lokalen op het schoolplein aan de Alpenstraat komen verder onder meer een kamer voor 
het team, een gemeenschapsruimte en een ruimte voor BSO en/of kinderopvang. Op het smallere stuk 
van het plein blijft ruimte voor buitenspelen. In december worden de tijdelijke lokalen in gebruik 
genomen. De exacte verhuisdatum is nu nog niet bekend. De school zal waarschijnlijk verhuizen op 
vrijdag 6 en zaterdag 7 december of precies een week later, op vrijdag 13 en zaterdag 14 december. 
 
Omgevingsvergunning 
Tussen schoolbestuur en gemeente is veel vooroverleg geweest over de plaatsing van de tijdelijke 
lokalen. Gelet op de veiligheid van leerlingen en personeel en de haast die daarbij geboden is, zien wij 
op dit moment geen technische en inhoudelijke belemmeringen om een omgevingsvergunning voor de 
plaatsing van de tijdelijke lokalen af te geven. Achteraf wordt de vergunning op de gebruikelijke 
manier ter inzage gelegd. 
 
Meer informatie 
Wij realiseren ons dat wij u met de plaatsing van de tijdelijke lokalen overvallen. Sommigen van u 
krijgen ineens tijdelijk een ander uitzicht. Ook voor de school en de leerlingen verandert er in kort tijd 
heel veel. Wij vragen nogmaals om uw begrip.  
 
Als u vragen heeft over de uitvoering van de werkzaamheden, neemt u dan contact op met Rob 
Derksen van de leverancier van de lokalen, telefoonnummer 06 – 5268 8143.  
 
Als u vragen heeft over de omgevingsvergunning, neemt u dan contact op  met  Edith ten Westenend, 
beleidsadviseur Ruimte. Zij is op maandag tot en met donderdag bereikbaar via telefoonnummer 
0348 – 428 455.  
 
Als u andere vragen heeft, neemt u dan contact op met de school of met Siebe Sneep, 
beleidsadviseur onderwijshuisvesting. Hij is op maandag, woensdag en donderdag bereikbaar via 
telefoonnummer 0348 – 428 289. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team Beleid Sociaal Domein, 
 
 
S. Sneep, 
Beleidsmedewerker onderwijshuisvesting.  
 
 
 


