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Beste ouders/verzorgers, buurtbewoners en andere belangstellenden,
Ruim twee jaar is er hard gewerkt aan alle voorbereidingen voor de bouw van het IKC (Integraal Kind Centrum) in
Beneden-Leeuwen. Veel is er rondom de vergadertafel gediscussieerd over de plannen en de tekeningen, maar nu
is het dan eindelijk zover. Vanaf vorige maand is het praten en denken omgezet in “echte actie” en is de “spade”
de grond in gegaan.
Via deze weg, we noemen het onze bouwbrief, willen we u op de hoogte houden van de vorderingen en plannen.
Geen uitgebreid verhaal, maar korte impressies over de activiteiten en de planning.
In de carnavalsvakantie zijn twee lokalen van De Leeuwenkuil alvast gesloopt. In maart is een start gemaakt met
het bouwrijp maken van het terrein. Dat betekent dat er bomen gekapt zijn en dat de retentie (wateropvang)
verplaatst wordt. Hiervoor zijn buizen gelegd en komt er binnenkort naast De Leeuwenkuil een ondiep
wateropvangbassin. Ook is de fietsenstalling van het Pax Christi verplaatst naar de voorkant van de school. Het is
de bedoeling dat in de week van 16 april begonnen wordt met het storten van de palen. Er zal niet worden
geheid, maar geboord.
Er wordt goed aan de veiligheid gedacht, want alles wordt afgezet met hekken en schermen zodat kinderen er
niet bij kunnen en de bouwactiviteiten ook aan het zicht onttrokken worden.
Natuurlijk zal de bouw zorgen voor de nodige overlast. Vooral De Leeuwenkuil en de buurt zullen hiermee te
maken krijgen. We zullen proberen om dit tot een minimum te beperken door goed met elkaar te overleggen.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u terecht bij de directie van de school of de kinderopvang. We
gaan ervan uit dat we dit bouwproces met elkaar op een goede wijze kunnen doorlopen en over ongeveer een
jaar het nieuwe IKC feestelijk mogen openen.
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