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Beste heer/ mevrouw,

Met deze brief informeren we u over de voortgang van de herinrichting rondom MFA De ontmoeting.

Het voorlopig ontwerp met speelvoorzieningen is in februari 2020 aan de schoolkinderen en 

schooldirectie gepresenteerd. Het ontwerp is enthousiast ontvangen en we zijn daarna verder gegaan met 

het uitwerken van het definitieve ontwerp. Tijdens de uitwerking hiervan zijn een aantal onverwachte 

zaken ontdekt die van invloed zijn op de planning.

Voortgang

De vorm en constructie van de groene entree en het talud bij de waterpartij moet nog verder worden 

onderzocht. Door het graven in de grond om de riolering te vervangen, ontstaan er zettingen. Zetting is 

het proces waar grond onder invloed van een belasting wordt samengedrukt. Hierdoor kunnen 

verzakkingen ontstaan. 

Na de herinrichting van het voorplein is berekend dat er opnieuw zettingen ontstaan. Dit moeten we zo 

veel mogelijk proberen te voorkomen. Hiervoor zijn maatregelen nodig. Op dit moment onderzoeken we 

met proefopstellingen met zakken zand rondom MFA De Ontmoeting, welk effect dit heeft op de grond. 

Mogelijk heeft u de proefopstellingen al gezien bij een bezoek aan (of langs) het pand. Maar dit betekent 

wel dat de eerder met u gedeelde planning niet gehaald wordt.
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Vergunning

De Coronamaatregelen hebben ook voor vertraging gezorgd tijdens het uitwerken van het ontwerp. Het 

overleggen en het maken van afspraken met de provincie en het hoogheemraadschap verliep hierdoor 

moeizaam. 

Na overleg met het hoogheemraadschap hebben we voor de zomervakantie een aanvraag voor een 

watervergunning ingediend. Deze vergunning is nodig voor de aanleg van de natuurvriendelijke-zone met 

speelvoorzieningen in de waterloop. Voor de aanleg van het speeleiland is ook een vergunning nodig  

omdat het niet past binnen het bestemmingsplan. Gelijktijdig met de aanvraag watervergunning is 

voor de aanleg van het eiland een omgevingsvergunning aangevraagd. In beide gevallen gaat het om een 

standaard procedure met een doorlooptijd van 8 weken.

Planning

Door bovengenoemde is het niet mogelijk de eerder gedeelde planning te halen. De geplande start van de 

uitvoering aan het eind van dit jaar is helaas niet meer haalbaar. Er is tijd nodig om een goed ontwerp te 

maken. Daarom gebruiken we de rest van dit jaar om de werkvoorbereiding af te ronden. Het opstellen 

van het uitvoeringscontract en aanbesteding worden, zoals wij nu verwachten, begin 2021 afgerond. 

Daarna kan naar verwachting de uitvoering starten in het 2e kwartaal van 2021. De start is afhankelijk van 

de omstandigheden op dat moment. We weten namelijk niet welke coronamaatregelen dan gelden. 

Uiteraard informeren we u wanneer er meer bekend is.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over dit project, of wilt u meer informatie? Neem dan contact met mij op via 

telefoonnummer 088 321 5000 of per mail via projecten@hollandskroon.nl

Met vriendelijke groet,

Piëtro Dikmoet

Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.

mailto:projecten@hollandskroon.nl

