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Informatie verwijdering tijdelijke 
huisvesting b.s. De Vonder

Breedsaam Breda

Geachte heer, mevrouw,

Het is u als buurtbewoner bekend dat de leerlingen van basisschool De Vonder tijdens de periode * 

augustus 2015 t/m oktober 2017 gebruik hebben gemaakt van de noodlokalen op de locatie Leike in 
Riel. Dat is nu achter de rug, want de school is eind oktober jl. verhuisd naar de nieuwbouw van het 
kindcentrum op de locatie Goirleseweg 3 in uw dorp.

Verwijdering noodbouw
Inmiddels worden de voorbereidingen getroffen voor de verwijdering van de tijdelijke huisvesting.
Wij zijn hierover in overleg met de coöperatie BreedSaam in Breda, die eigenaar is van het gebouw. 
BreedSaam wenst de noodgebouwen direct te verplaatsen naar de kern Bavel van de gemeente 
Breda, waar ze een nieuwe school gaan bouwen. Voor deze verplaatsing moet voorwerk worden 
verricht, Daar zijn ze momenteel mee bezig, BreedSaam start eind januari 2018 met de ontmanteling 
van het noodgebouw in Rlel, Met deze werkzaamheid is een periode van 3 è 4 weken gemoeid. Dit 
betekent dat het noodgebouw naar huidig inzicht eind februari 2018 is verwijderd. Aansluitend zullen 
de tegels worden verwijderd en wordt het terrein opnieuw ingezaaid.

Overlast
Natuurlijk zijn we ons er van bewust dat het leegstaande gebouw in trek is bij vandalen. We hebben 
hier met BreedSaam over gesproken en met hen een aantal afspraken gemaakt. De coöperatie zal er 
voor zorgen dat de alarminstallatie van het gebouw tot aan de demontage er van in bedrijf zal 
worden gehouden. Daarnaast zal er de komende tijd met regelmaat rond het noodgebouw worden 
gesurveilleerd, Het is met uit te sluiten dat er tussentijds toch iets in/rond het gebouw gebeurt, Als 
dat het geval is, stellen we het zeer op prijs dat u dit direct meldt. Wij verzoeken u dan gebruikte 
maken van de telefoonnummers die doör BreedSaam beschikbaar zijn gesteld. Tijdens kantqoruren is 
dat het telefoonnummer, Buiten kantooruren is dat het telefoonnummer van EBN
Veiligheidsdienst, A/ij danken u op voorhand hartelijk voor uw medewerkingl
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Informatie
Wij hopen dat u zo voldoende bent geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de 

I van de afdelingen Ontwikkeling en Realisatie & Beheer Zij zijn
bereikbaar via telefoonnummers,' Ü kunt hen ook bereiken via de

volgende emailadressen:, 1 ‘ ' ' _ ~

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,



Kenmerk Uw brief van

Onderwerp Behandeld door
Aanvullende informatie verwijde
ring tijdelijke huisvesting b.s.
De Vonder

Afschrift aan

Zaaknummer
2016-009418

Verzenddatum 
15 maart 2018

Bljlage(n)

Geachte heer, mevrouw, ,

Via onze brief van 28 november 2017, kenmerk 2016-009418, hebben wij u geïnformeerd over het 
verwijderen van de tijdelijke huisvesting van basisschool De Vonder. We hebben u toen bericht dat 
de coöperatie Breedsaam in Breda, die eigenaar is van het noodgebouw, eind januari 5018 zou 
starten met de ontmanteling van de noodbouw. Eind februari 2018 zou het gebouw geheel zijn 
verwijderd.

Huidige situatie
We moeten helaas vaststellen dat deze planning niet is gehaald. Breedsaam beoogde de tijdelijke 
huisvesting direct over te plaatsen naar Bavel, waar deze voorziening gebruikt zou worden in 
verband met meuwbouwplannen voor een basisschool in deze kern. Nu blijkt dat de daarvoor 
benodigde procedures meer tijd in beslag gaan nemen dan aanvankelijk werd gedacht.

Nieuwe afspraken
Wij hechten er echter aan dat het noodgebouw snel wordt opgeruimd. Daarom hebben we onlangs 
nieuwe afspraken met Breedsaam gemaakt. Wij hebben nu met deze organisatie afgesproken, dat 
het gebouw vóór de aanstaande Paasdagen gereed wordt gemaakt voor transport. Het transport 
gaat aansluitend vanaf 3 april a.s. plaatsvinden. Breedsaam levert het terrein op in de week van 
16 april a.s., waarna wij ervoor zorgen dat het terrein spoedig daarna in de oude staat wordt 
hersteld. Over deze laatste werkzaamheid worden de komende week nog afspraken gemaakt 
tussen de gemeente en de betrokken aannemer(s).
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Inlichtingen
Wij hopen dat u zo voldoende bent geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de 
' van de afdelingen Ontwikkelmo pn Realisatie & Beheer.
Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer! . U kunt hen ook bereiken
via de volgende emailadressen:

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,



Aan de ouders van de kinderen, de medewerkers en 
de overige belanghebbenden van de nieuwbouw van 
basisschool De Vonder in Riel

Kenmerk Uw brief van Zaaknummer
2016-009418

Onderwerp Behandeld door Afschrift aan

Uitnodiging informatieavond 
realisering vervangende nieuwbouw, 
basisschool De Vonder in Riel

Beste ouders, medewerkers en andere belanghebbenden,

Via onze brief van 18 juli 2016, kenmerk 2016-003778, heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken 
met betrekking tot de realisering van de vervangende nieuwbouw van basisschool De Vonder in Riel. 
Inmiddels is een aantal belangrijke stappen gezet in de voorbereiding van het meuwbouwtraject en 
wordt een start gemaakt met de grondverbeteringswerkzaamheden op de meuwbouwlocatie.

Informatieavond
Zoals ik in mijn vermelde brief al heb aangekondigd, wordt er op donderdag 22 september a.s. een 
gezamenlijke informatiebijeenkomst georganiseerd van het bestuur van de Stichting Katholiek 
Onderwijs Het Groene Lint, de directie van basisschool De Vonder, de gemeente Goirle en de 
kinderopvangorganisaties De Konmgsbeer en Kober Groep. Tijdens dit samenzijn wordt u door 
partijen geïnformeerd over de huidige situatie, de voortgang en de planning.

Hierbij nodig ik u voor deze bijeenkomst uit, die wordt gehouden in de sociaal culturele 
accommodatie De Leybron in Riel. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Informatie
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben bericht. Als u meer informatie wenst, verzoek Ik u contact op 
te nemen met de projectleider, [
beleidsadviseur onderwijs van de afdeling Ontwikkeling j . Zn zijn tevens
bereikbaar via de volgende emailadressen: ;

Verzenddatum 
8 september 2016 

Bijlage(n)

Met vriendelijke groet,

wethouder Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Sociale Zaken en Onderwijs.
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