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Betreft: informatie over voortgang nieuwbouwplannen 

 

Beste buren van Westerholm, 

 

Zoals u heeft gemerkt is fa. Krans aan de slag met de sloop van het bestaande 
schoolgebouw. Uit onderzoek blijkt dat de sanering van het asbest in het gebouw de 
nodige zorgvuldigheid en tijd vraagt. Daarom is het niet gelukt om het gebouw gesloopt 
te hebben voor de feestdagen. Dat was wel wenselijk: we willen natuurlijk graag 
voorkomen dat leegstand uitnodigt tot oneigenlijk gebruik. Om deze reden zullen we 
gedurende de feestdagen de bouwplaats twee weken lang beveiligen met een mobiel 
camerasysteem met bewegingsmelders.  Een verbinding met de meldkamer van een 
beveiligingsbedrijf zorgt ervoor dat de politie wordt ingeschakeld als er sprake is van 
oneigenlijke bewegingen. Ook zullen wij de wijkagent informeren over de situatie. En het 
zou natuurlijk ook fijn zijn als u als buren extra alert zou kunnen zijn bij het signaleren van 
verdacht gebruik. De gebouwen worden niet gebruikt of bewoond, dus u mag aannemen 
dat ieder die zich daar ophoudt gedurende de feestdagen, daar niet hoort. 
 
De komende week zal het groen rondom het gebouw en op het plein, voor zover niet 
vergunning plichtig, worden verwijderd. Dit kan enig ongemak teweegbrengen, waarvoor 
ik uw begrip vraag.   
 
Helaas hebben de Bomenwachters bezwaar aangetekend tegen de verleende 
kapvergunning. Wij hebben op dit moment nog onvoldoende zicht op de termijnen 
waarbinnen het bezwaar wordt behandeld en welke gevolgen dit bezwaar zal hebben 
voor de planning. Dit bekent ook dat de parkeerplaats voorlopig nog in gebruik blijft.  
 
Het is fijn te merken dat er vanuit de buurt geen bezwaar is aangetekend. Zoals eerder 
aangegeven zullen we net zoveel bomen terug planten als we zullen moeten kappen. En 
overigens laten we echt alle bomen staan waar dat mogelijk is. Ook zullen we de buurt 
blijven betrekken bij de verdere invulling van de plannen rond de inrichting van de 
openbare ruimte rondom het gebouw. 
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Het jaar 2020 loopt ten einde. De corona maakt dit jaar tot een jaar dat in ons geheugen 
gegrift zal blijven. Voor Westerholm en voor mij persoonlijk was dit jaar ook het jaar 
waarin we in goed overleg met u allen de plannen rond de ontwikkeling van Westerholm 
hebben kunnen delen en bespreken. Ik heb het vertrouwen dat we dat ook in het 
komende jaar blijven doen. Ik wens u allen fijne feestdagen toe en een goed begin van 
het nieuwe jaar! 
 
Heeft u vragen of wilt u anderszins een reactie kenbaar maken, dan kunt u mij bereiken 
via de receptie van Westerholm of via telefoonnummer 050 5342122. Ook kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met onze projectleider Douwe Veltman middels een mail 
aan d.veltman@bcn-groep.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Dineke Katerberg, 
directeur-bestuurder 


