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Aan de buren van Westerholm 

 

Haren, 10 november 2020 

 

Betreft: informatie over voortgang nieuwbouwplannen 

 

Beste buren van Westerholm, 

 

De afgelopen week zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest in de voortgang van de 

nieuwbouwplannen. Zowel de bouw- als de kapvergunning (tezamen vormen zij de 

omgevingsvergunning) zijn verleend. Voor beide vergunningen geldt een termijn van 6 

weken waarin bezwaar kan worden ingediend. U begrijpt dat dit voor ons een spannende 

periode is. 

 

Ook hebben we in de afgelopen week toestemming gekregen om vooruitlopend op het 

onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning, te starten met 

sloopwerkzaamheden. Volgende week zullen we beginnen met het slopen van het 

bestaande gebouw van de Sint Nicolaasschool en het bouwrijp maken van het terrein.  

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Krans uit Nieuw-Buinen en gaan 

waarschijnlijk tot half januari duren.  Indien u vragen en/of klachten heeft over deze 

werkzaamheden kunt u contact opnemen met Nancy Hartendorp, zij is bereikbaar op 

telefoonnummer 06-46308550. 

 

Het is niet uitgesloten dat u enige overlast zult gaan ervaren. Zo zal er een hek rondom 

het terrein worden geplaatst, en is de parkeergelegenheid op het huidige parkeerterrein 

vanaf de komende week niet meer in gebruik. De verwachting is dat de parkeerbehoefte 

gedurende de sloop- en bouwperiode opgevangen kan worden in het gebied rondom het 

sloop- en bouwterrein.  

Om de parkeeroverlast te beperken zullen we bezoekers en medewerkers attenderen op 

vervoer per fiets of openbaar vervoer, voor zover mogelijk.  
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Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende te hebben ingelicht. 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 


