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Veldhoven, 02-10-2015 

Project: Brede School Waalre-Dorp 

Betreft: Informatie start bouw en verkeersmaatregelen tijdens de bouw 

 

   

 

Beste ouder(s) en/of omwonende(n), 

 

Na een periode van onzekerheid en vertragingen zijn wij verheugd te kunnen melden dat de 

bouw van de Brede School Waalre-Dorp definitief gaat starten!  

 

De aannemer, bouwbedrijf van Montfort uit Bergeijk, is inmiddels gestart met alle 

voorbereidingen om op maandag 26 oktober te kunnen starten. 

 

Planning werkzaamheden 

Voor de nieuwbouw van de nieuwe brede school wordt eerst een deel van de bestaande school 

gesloopt. Deze saneringswerkzaamheden starten maandag 26 oktober 2015 (of wellicht al in het 

weekend voorafgaand) en vinden grotendeels plaats tijdens de herfstvakantie. Na de 

sloopwerkzaamheden volgt het archeologisch onderzoek.  

Maandag 2 november 2015 (na de herfstvakantie) starten de kinderen dan in het resterende 

deel van hun oude school. Vanaf die dag wordt er naast dat deel gebouwd aan de nieuwe brede 

school. Volgens planning is deze voor de kerstvakantie van 2016 gereed, waarna het resterende 

deel van de bestaande school wordt gesloopt en het voorterrein wordt ingericht. Het achter 

terrein en schoolplein wordt aansluitend in de eerste maanden van 2017 gerealiseerd.  

 

In onderstaand schema ziet u de planning schematisch weergegeven. 

Verkeersmaatregelen 

Doel van de verkeersmaatregelen is om het bouwverkeer en de verkeersstromen op en rond de 

school zo veel mogelijk te scheiden om ongelukken te voorkomen. Om de veiligheid van u en uw 

kinderen te kunnen garanderen zijn er vanaf de start van de saneringswerkzaamheden op 26 

oktober a.s. onderstaande verkeersmaatregelen van kracht. Deze worden door de politie en 

gemeente gehandhaafd en gelden tot aan het moment dat de werkzaamheden zijn afgerond 

(verwachting april 2017). 

 

1. Het parkeerterrein aan de voorzijde van de school aan de Meester Slootsweg wordt 

geheel afgesloten en ingericht als bouwterrein, hier parkeert ook het bouwpersoneel. 

Toegang tot dit terrein is verboden voor onbevoegden. 
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2. De Kerkakkers (aan de schoolzijde) wordt tijdelijk voorzien van een stop- en 

verkeersverbod. Kinderen kunnen hier dus niet meer worden afgezet. 

3. In de omgeving van de school zijn routes ingericht voor langzaam verkeer (zie hiervoor 

de paarse stippellijn op de tekening) 

4. Parkeren en ‘Kiss & Ride’ is alleen nog toegestaan op de parkeerplaatsen nabij de 

sportvelden/tennisvereniging. Deze zijn te bereiken via de Dreefstraat (zie de gele 

vlakken op de tekening). De school is te voet bereikbaar via de route ‘langzaam verkeer’. 

5. De school heeft tijdens de sloop- en bouwperiode slechts 1 ingang, gelegen aan de 

Meester Slootsweg, tegenover de huidige BSO. De ingang via het pad aan de Kerkakkers 

is tijdens de bouw niet in gebruik. 

Het terrein bij de ingang van de school wordt heringericht voor het stallen van fietsen, zodat alle 

fietsen op het schoolplein geplaatst kunnen worden. Indien noodzakelijk wordt de mogelijkheid 

bekeken voor tijdelijk stalling bij de tegenover gelegen BSO. 

  

De hierboven genoemde maatregelen zijn tot stand gekomen door samenwerking van de school, 

kinderopvang, gemeente, politie en brandweer en in overleg met de parochie, sporthal en 

tennisvereniging. Allen zijn van mening dat er met deze maatregelen de meest veilige situatie 

wordt gecreëerd voor kinderen, ouders, personeel, omwonenden, sporters en bezoekers. Een 

schematische voorstelling van de tijdelijk situatie vindt u in de bijlagen. 

 

Na de bouwperiode 

Wij realiseren ons dat de bouw van de nieuwe school voor enige overlast zorgt, maar dat er op 

deze wijze een veilige verkeerssituatie voor iedereen wordt gecreëerd. Als de nieuwe school 

eenmaal gereed is gaat de gemeente het voorgebied inrichten en worden er nabij de school weer 

stop- en parkeervoorzieningen worden aangelegd. De gemeente zal u te zijner tijd hierover 

nader informeren. 

 

Vragen? 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u die per e-mail richten aan 

ondergetekende (rbos@skozok.nl). 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens SKOzoK en Kinderstad,     

 

 

 

Ilse Obdeijn-Janssen  

Reint Bos 
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