Naarden, d.d. 18 december 2017
Beste omwonenden,
Om haar leerlingen een duurzame en toekomstbestendige leeromgeving te bieden, bouwt
Wellantcollege een nieuw onderwijsgebouw op het voormalige Stork terrein in Naarden. De
afgelopen maanden is er hard gewerkt om een gebouw te ontwerpen dat past bij de omgeving. Wij
zijn bijna zover dat wij u daarover uitgebreid kunnen informeren. In januari ontvangt u een
uitnodiging voor een bijeenkomst voor omwonenden waarin het plan wordt toegelicht.
Voordat we aan de bouw kunnen beginnen, zal eerst het huidige Stork-gebouw aan de
Amersfoortsestraatweg worden gesloopt. Vooruitlopend op de informatieavond over de nieuwbouw
willen wij u hierbij informeren over de sloopwerkzaamheden voorafgaand aan de nieuwbouw. De
sloopwerkzaamheden starten op 8 januari 2018.
Net als de realisatie vindt ook de sloop plaats onder verantwoordelijkheid en regie van Jorritsma
Bouw BV. De sloopwerkzaamheden zelf worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf Oskam. Oskam
heeft veel ervaring met het slopen van gebouwen in een complexe binnenstedelijke omgeving. De
sloopwerkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op werkdagen. Wij zullen de overlast voor u als
omwonenden dan ook tot een minimum te beperken.
Zoals gebruikelijk bij gebouwen uit deze bouwperiode, bevindt zich ook in het voormalige Storkgebouw asbest. Gelukkig valt de aard en omvang van het aangetroffen asbest alleszins mee. Oskam
zal ook het asbest saneren en zijn gecertificeerd om deze werkzaamheden uit te voeren.
Vanzelfsprekend heeft de veiligheid van de bouwlocatie en de omgeving de hoogste prioriteit. Zo
worden bij de aan- en afvoerroute hekwerk en borden geplaatst en zal het aantal kruisingen van
bouwverkeer met overige verkeersdeelnemers tot een minimum worden beperkt.
De sloop- en saneringswerkzaamheden zullen ongeveer 4 maanden (t/m april) in beslag nemen.
Naast de asbestsanering en de sloop van het voormalige Stork-gebouw zal ook de bodem worden
gesaneerd en wordt het sloopgebied geëgaliseerd.
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met
de projectleider van Jorritsma Bouw BV die de sloop- en saneringswerkzaamheden zal begeleiden, dit
is dhr. P. (Piet) Meijer. Hij is bereikbaar via het volgende mailadres:
nieuwbouwwellantcollege@jorritsmabouw.nl
Fijne feestdagen!
Wellantcollege Naarden
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