
 
 

 

        Zomergem, 27 augustus 2014 
 

 

Betreft: bouwwerken Sint-Martinus basisschool: 1 september 2014 – 31 augustus 2015 

 
Beste buur, 
 
Het aftellen is begonnen. Binnenkort wordt de campus van de Sint-Martinus basisschool 
uitgebreid  met een nieuw gebouw met 9 klaslokalen. Dankzij dit bouwproject zullen de leerlingen 
alle kansen krijgen om hun talenten ten volle te ontwikkelen. Ze zullen opgroeien in een warme, 
aangename schoolomgeving.  
 
In de eerste week van september start de aannemer, de tijdelijke aannemerscombinatie 
Van Laere – Jan De Nul, met de bouwwerken. De bouwperiode zal ongeveer 12 maanden duren.  
 
In deze brief informeren wij u graag over de werkzaamheden.  

 
Werfzone en werforganisatie 

 

De werfzone bevindt zich grotendeels op het grasveld voor de school langs de Dreef. Ook het 
voetpad en de parkeerstrook langs deze zone zullen ingenomen worden. Op de parkeerstrook 
wordt wel een afzonderlijke voetgangerszone voorzien. Zo kunt u en de kinderen nog steeds op 
een veilige manier de werken voorbijgaan.  
 
Algemene bouwplanning 

 

In de eerste week van september zal de aannemer starten met het rooien van de bomen en 
struiken. Na het plaatsen van de omheining van de werfinrichting starten de grondwerken. Bij de 
inrichting van de werf wordt een duidelijke afbakening voor de voetgangers voorzien.  
 
Wat zal u merken van de werkzaamheden? 
 

De bouwwerf zal heel wat bedrijvigheid met zich meebrengen. De school, de bouwheer Scholen 
van Morgen en de aannemer doen het nodige om de overlast te beperken. Helaas kunnen we niet 
vermijden dat de werken in zekere mate hinder veroorzaken. Wij danken u voor uw begrip.  
 
Tijdens de werken zullen de parkeerplaatsen die zich voor de werfzone bevinden, niet 
beschikbaar zijn. Indien er plaatsen op de parking van de school (hoek Dreef-Kruisdreef) 
beschikbaar zijn, kunt u deze gerust gebruiken.  
 

Sint-Martinus basisschool 
vzw Katholiek Basisonderwijs te Zomergem 
Dreef 47 – 9930 Zomergem 
Stoktevijver 21 b – 9932 Ronsele 
09 372 78 26 
Fax 09 372 93 21 
www.basisschoolzomergem.net 
martinus47.directie@skynet.be 



Meer informatie 

 
Op de schoolwebsite http://basisschoolzomergem.be/wij-gaan-bouwen/ kunt u de evolutie van de 
bouwwerken volgen. U vindt er foto’s van de werken, praktische informatie en u leest er meer 
over onze toekomstige schoolgebouwen. Via de contactrubriek kunt u ons uw vragen stellen over 
het bouwproject en de werkzaamheden. 
 
In perioden van extra hinder, houden we u op de hoogte via briefwisseling. Mocht u nog vragen 
hebben, dan kunt u terecht bij de school of bij de bouwheer Scholen van Morgen.  
 
Bouwen met Scholen van Morgen 

 
Onze school doet voor haar bouwproject een beroep op de publiek-private vennootschap 
“Scholen van Morgen”. Dit bouwprogramma werd door de Vlaamse Regering opgezet om de 
achterstand in scholenbouw in Vlaanderen gedeeltelijk weg te werken. Op deze manier worden de 
komende jaren, verspreid over heel Vlaanderen, nieuwbouw- en renovatieprojecten voor 165 
scholen gerealiseerd. De inhaaloperatie is goed voor meer dan 625.000 m² nieuwe 
schoolgebouwen.  
 
Meer informatie: 
Team Scholen van Morgen 
Sint-Lazaruslaan 4-10 
1210 Brussel 
Website www.scholenvanmorgen.be & http://portfolio.scholenvanmorgen.be  
E-mail   info@scholenvanmorgen.be 
Tel 02/609.67.22  
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
Kathleen Verwilst 
Algemeen directeur 
martinus47.directie@skynet.be 
09 372 78 26 

Kristof De Spiegeleire 
Project Manager Scholen van Morgen 
info@scholenvanmorgen.be 

 
 


