
Nieuwbouw 

IKC aan de Moerbeigaarde 58
Informatieavond d.d. 20 januari 2021



Gebruik Teams

Heeft u een vraag?

• Demp tijdens de presentatie uw microfoon

• Steek uw handje op of stel uw vraag in de chat

• U krijgt van Guus de mogelijkheid

om uw vraag te stellen

• Zet dan vooral uw microfoon even aan!



Aanwezigen
• IKC Meester Verwers 

- Nancy Liepert, Meester Verwers (directeur)

- Monique Waarsing, Kern Kinderopvang (locatie manager)

• Gemeente Zoetermeer 

- Guus de Goede, Vastgoedbedrijf (voorzitter)

- Jacqueline Pronk, Vastgoedbedrijf (notulist)

- Samantha van der Tas, Vastgoedbedrijf

- Karen Zum Vörde Sive Vörding, Gebiedsbeheerder

- Chantal Eijsackers, Beeldende kunst 

• Blanksma bouwbedrijf

- Dirk Heemskerk (projectleider)



Agenda (19:00 – 20:30)

• Terugblik informatieavond april 2018 (S. van der Tas)

- Projectgroep kunst 

• Vandaag: toelichting uitvoeringsplan (D. Heemskerk)

- Globale planning

- Bouwkundige opname omliggende woningen

- Inrichting bouwplaats & aan- en afvoer materialen

- Veiligheid en communicatie 

• Inrichting en visie IKC Meester Verwers (N. Liepert)

• Gelegenheid voor vragen



Terugblik

- Informatieavond april 2018

- Presentatie van het ontwerp gebouw - terrein

- Aankondiging sloopwerkzaamheden oudbouw 

- Presentatie en verslaglegging: website gemeente Zoetermeer 

- (Her)aanbesteding en opdrachtverstrekking 

- Blanksma bouw: uitvoerder voor nieuwbouw

- Kunst

- Oprichten van projectgroep: 

- Let wel: correspondentie d.m.v. e-mail (vereist toestemming)

- Geïnteresseerd? Aanmelden bij gemeente 

- Berichtgeving volgt per mail



Planning

• Bouw

- Bouwplaatsinrichting Week 5 - 2021

- Grondwerk Week 5 - 2021

- Heiwerk Week 10 – 2021

- ruwbouw week 10 t/m zomer– 2021

- afbouw zomer- 2021 t/m voorjaar 2022

• Oplevering

- Verwachte oplevering Week 7 - 2022



Bouwkundige opname

• Opname

- Opname door: Tb expertise

- Tb expertise zal per brief een afspraak inplannen

- Woningen welke opgenomen gaan worden:

- Moerbeigaarde 9 t/m 25, 34 t/m 60, 68, 70, 76 t/m 104

- Abrikozengaarde 2 t/m 24, 26A, 26B, 28 t/m 56

- Bananengaarde 39,41, 43



Bouwkundige opname



Bouwplaats



Veiligheid en communicatie

• Veiligheid

- Geen bouwverkeer tijdens venstertijden:

08:00 – 09:00 uur 

12:00 – 13:00 uur (alleen woensdag) 

13:45 – 15:15 uur (overige dagen) 

- Vrachtwagens draaien 

op bouwterrein

- Transportroute via vaste route

- Vrachtwagens laden en lossen

op het bouwterrein



Veiligheid en communicatie

• Communicatie

- Omgevingscoördinator: Inge Obeng

- E-mail: moerbeigaarde@blanksmabouw.nl

- Tel: 0172 - 43 87 55

- Bereikbaarheid: Ma: 09:00 – 12:00 uur

Di: 13:00 – 15:00 uur

Do: 14:00 – 17:00 uur

- Bereikbarheid calamiteiten: 24-uur via algemeen 

telefoonnummer



De droomschool van onze 

leerling



Welkom en kom binnen!



beneden



boven



inrichting



Afsluiting

• Gelegenheid voor vragen 

Heeft u nog vragen? Stel ze:

Vastgoedontwikkeling@zoetermeer.nl




