
  
 
Leiden, april 2021 
 
Geachte heer, mevrouw, 
  
Hierbij informeren wij u over de stand van zaken rondom de nieuwbouw van onze schoolgebouwen 
aan het Broekplein.  
 
In februari hebben we u gemeld dat wij in de meivakantie zouden starten met het plaatsen van de 
tijdelijke huisvesting en met de aanpassingen rondom de skatebaan. Wij hebben echter moeten 
besluiten dit uit te stellen tot de zomervakantie. De aanvraagprocedure voor de vergunning duurt 
helaas langer dan wij zouden willen. Ook kost het aanbrengen van de noodzakelijke tijdelijke 
voorzieningen in het bestaande gebouw meer tijd dan de 2 weken meivakantie. Hiervoor wijken wij 
nu uit naar de zomervakantie. Dit betekent dat wij in de zomervakantie: 
 

- de skatebaan gereed maken voor gebruik als extra schoolplein voor de leerlingen;  
- een tijdelijke elektriciteitsvoorziening plaatsen omdat de huidige in het te slopen 

gebouwdeel zit;  
- de tijdelijke huisvesting plaatsen; 
- het bestaande schoolplein aanpassen i.v.m. de tijdelijke huisvesting, zodat er tijdens de 

bouw ruimte is om veilig te kunnen spelen; 
- het bestaande gebouw van de Meerpaal aanpassen, dat gedeeltelijk gesloopt wordt om de 

nieuwbouw mogelijk te maken. Hiervoor wordt in het te behouden deel van de Meerpaal het 
asbest verwijderd. Uiteraard conform de geldende, strenge veiligheidsregels en door een 
gecertificeerd bedrijf; 

- de tijdelijke huisvesting gereed maken, zodat de scholen direct na de zomervakantie hun 
leerlingen kunnen ontvangen in de tijdelijke huisvesting. 

 
In de meivakantie zullen wij, als de planning van de hovenier dat toelaat, het groen snoeien waar 
geen snoeivergunning voor nodig is. Daarnaast hebben wij deze week de aannemer opdracht 
gegeven om een voedingskabel in de grond aan te brengen ten behoeve van de toekomstige, 
tijdelijke huisvesting. In de meivakantie wordt hiervoor een 90 meter lange sleuf gemaakt en een 
kabel getrokken. Op het schoolplein zal dus een graafmachine actief zijn, enkele installateurs en een 
stratenmaker. 

De sloopwerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw starten na de zomervakantie. Tegen die 
tijd krijgt u daar meer informatie over.  

Tot slot informeren we u dat de aanvraag van de omgevingsvergunning bijna rond is. Deze ligt 
binnenkort ter inzage bij de gemeente. U kunt deze ook inzien op: 
https://gemeente.leiden.nl/bestuur/publicaties/bekendmakingen-vergunningen/. 

  

https://gemeente.leiden.nl/bestuur/publicaties/bekendmakingen-vergunningen/
https://www.meerpaal.net/


Vragen en contactgegevens 
Mocht u vragen hebben, mailt u deze dan naar nieuwbouwscholenbroekplein@prooleiden.nl.  
De vragen zullen beantwoord worden op de websites van de scholen.  
 
Met vriendelijke groet,  
namens het bouwteam, 
 
Marjolein Dagevos  Marlieke Leeuwenburgh 
Directeur OBS de Meerpaal Directeur basisschool De Tweemaster 
https://www.meerpaal.net https://tweemasterleiden.nl 
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