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Greinerschool

Uitnodiging informatieavond
start renovatie De Greiner
Ymere nodigt u uit voor een informatieavond in De Greiner op woensdag 8 oktober om 19.30 uur,
Voorhelmstraat 25, 1e etage. Op deze avond vertelt aannemersbedrijf Van Lith hoe zij de werkzaamheden
gaat uitvoeren en hoe het plein voor de school wordt ingericht als bouwterrein. Ook willen we u deze
avond informeren over de plannen voor de inrichting van het groen rond De Greiner.

Start van de
renovatiewerkzaamheden
Aannemersbedrijf Van Lith gaat de
renovatie van de Greinerschool uitvoeren. Momenteel zijn Ymere en
de aannemer druk bezig de werkzaamheden voor te bereiden.

Tijdens de uitvoering moeten er
materialen aan- en afgevoerd worden via de Rustenburgerlaan. Om
deze route te gebruiken is het
noodzakelijk tijdelijk een aantal
voorzieningen te verwijderen, zoals
een gedeelte van het muurtje en de

fietsenrekken. Om de kozijnen en
het metselwerk te herstellen worden rondom het gebouw steigers
geplaatst. Hierdoor kan een aantal
parkeerplekken tijdelijk niet
gebruikt worden. Voor sommige
werkzaamheden is het ook nodig
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om steigers in de tuin van omwonenden te plaatsen.
Trudie Wismeijer van aannemer Van Lith gaat met
deze bewoners afspraken maken. Ook het kunstwerk
van Jo Klingers kan tijdens de werkzaamheden niet
blijven staan.

Mogelijke overlast
Op woensdag 8 oktober geeft aannemersbedrijf Van
Lith u meer informatie over opslag, werkwijze, planning, contactpersonen en overige zaken. Sommige
werkzaamheden zorgen onvermijdelijk voor overlast,
zoals bouwverkeer en laden en lossen van materialen. De aannemer doet zijn uiterste best om eventuele (geluids)overlast zoveel mogelijk te beperken. De
werktijden van de aannemer zijn op werkdagen van
7.00 tot 16.00 uur. Hiervan wordt alleen in uitzonderlijke gevallen afgeweken.

Opname van de omgeving
Voordat we starten met bouwen gaat een erkend
expertiseburo opnames maken van de omgeving.
Alle gevels van de panden rondom het gebouw en
de straat worden gefotografeerd. Mocht u zich zorgen
maken over scheuren in uw pand, dan kunt u contact
opnemen met Trudie Wismeijer van aannemers
bedrijf Van Lith.

Het inrichtingplan rondom De Greiner en
het plein
Vanwege de renovatiewerkzaamheden moeten de
planten in de groenstroken langs De Greiner verwijderd worden. Als de renovatie klaar is dan planten we
nieuw groen in de stroken rondom het gebouw. Ook
gaat de gemeente het plein opnieuw inrichten. Ymere
heeft in nauw overleg met de gemeente opdracht
gegeven aan landschapsarchitecte Natascha van den
Ban van Paul van Beek Landschappen om een groenplan met het thema ‘Roos’ en een plan voor herinrichting van het plein te maken.
Tijdens de informatieavond willen wij graag van u
horen wat uw ideëen en wensen zijn. Wat functioneert goed en wat kan beter. De verwachting is dat
het voorlopig ontwerp in mei 2009 klaar is. Dan organiseren we weer een avond om het ontwerp aan de
buurt te presenteren.

Lood gestolen van het dak
In de periode van 29 augustus en 4 september zijn
stroken lood van het dak afgesneden en afgevoerd.
De stroken lood zijn ongeveer 30 cm breed. Dit kan
bijna niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan. Heeft
u iets gezien, dan kunt u dit melden bij de politie,
telefoon 0800 – 8844.

De planning
De aannemer start met de werkzaamheden op
3 november 2008. De werkzaamheden duren
ongeveer een jaar. Begin 2010 wordt de ‘nieuwe’
Greiner geopend. In het voorjaar van 2010 plant Ymere
de planten en voert de gemeente de werkzaamheden
aan het plein uit.

Belangrijke
telefoonnummers:
Tot slot enkele belangrijke telefoonnummers.
Aarzel niet om te bellen wanneer u iets verdachts ziet! Bel bij onraad (geen spoed, wel politie) met 0800 – 8844. Voor spoedeisende zaken
kunt u het alarmnummer bellen.

Contactpersonen Ymere
Joost Coulier, projectsecretaris 		
(020) 555 98 87
Hester ten Zijthoff, projectmanager
(020) 555 9851
Chantal Verburg, informatie over het
Wijkcontract 0900 - 699 9 000

		
		

Gemeente
Maaikel Meijners accountmanager openbare
ruimte groen en verkeer (023) 511 3370
http://www.haarlem.nl/mijn-wijk/stadsdeelzuid/wijkcontract-rozenprieel/
Natascha Stui, wijkagent (023) 512 94 17
spreekuur elke dinsdag om 10.00 uur in De Tulp.

Verhuur bedrijfsruimtes
In de Greiner zijn nog enkele bedrijfsruimtes te
huur. Mocht u interesse hebben dan kunt u
contact opnemen met Wagenhof Makelaars,
(023) 532 55 33.

Aannemer Van Lith (0251) 24 0904
Trudie Wismeijer, contactpersoon voor omwonenden bij overlast en het plaatsen van steigers
bij particulieren 06 53999258

