NIEUWSBRIEF Multifunctioneel Centrum Gaveborg

Nieuwsbrief nr. 4
________________________________________________________________________________
Voor u ligt het vierde exemplaar van de nieuwsbrief
Op 24 september jl. bracht de LAG van Leader
over de bouw van het Multifunctioneel Centrum
Westerkwartier een bliksembezoek aan de bouwGaveborg in Oostwold..
plaats van de Gaveborg. Onder leiding van Evert
van Vliet en Derk Feenstra bezichtigden de LAGVia deze nieuwsbrief wil de projectgroep de inwoleden het project. De LAG toonde zich zeer enthouners van Oostwold, Lettelbert en Enumatil en ovesiast en onder de indruk van het project en complirige betrokkenen bij de Gaveborg informeren over
menteerde de gemeente, Stichting Dorpshuis Oosthet project Gaveborg.
wold, de beide scholen, de sportverenigingen en
alle overige gebruikers met dit bijzondere project.
In dit nummer is informatie te vinden over:
Ontsluitingsstructuur Gaveborg
 Leader Westerkwartier
In het kader van de ontsluiting van de Gaveborg
 Verkeersinformatie rond Gaveborg
zijn plannen ontwikkeld om het openbare gebied
 Kinderen werken aan logo Gaveborg
rondom het openbare gebouw Duurzaam Veilig in
 Verhardingen noordzijde Gaveborg
te richten. De algemene uitgangspunten die in het
 Stand van zaken project
gehele dorp van toepassing zijn zoals een snelheidslimiet van 30 km/uur, voorrang verkeer van rechts,
Leader Westerkwartier bezoekt de Gaveborg
zijn ook in dit gebied van toepassing.
De Gaveborg wordt onder andere gerealiseerd met
financiële steun van Leader.

Verkeersafwikkeling gemotoriseerd verkeer
Voor auto's verschaft een centrale ontsluiting vanaf
de Hoofdstraat toegang tot het multifunctionele gebouw (o.a. scholen en een supermarkt) en de sportvelden. De weg wordt in twee richtingen benut door
automobilisten maar ook door fietsers. Ook de nog
te bouwen woningen aan de noordkant van de Gaveborg worden op deze wijze ontsloten. De ontsluitingsweg biedt bovendien de mogelijkheid om een
circuit te rijden.
Kiss & Ride
Om het brengen en halen van de schoolkinderen te
vergemakkelijken kunnen ouders en verzorgers met
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de auto vanaf de Hoofdstraat langs de hoofdontsluiting gebruik maken van een strook waar specifiek een voetpad is aangelegd. Wanneer ouders en
verzorgers willen parkeren kan gebruik worden
gemaakt van parkeerplaatsen voor de Gaveborg.
Deze parkeerplaatsen liggen buiten de rijbaan. Op
deze manier wordt de doorstroming gegarandeerd.

de vroege inval van de winter ligt dit echter stil.
Deze werkzaamheden zijn erg afhankelijk van de
weersomstandigheden. In verband met de tijd van
het jaar zijn daarom de gevolgen voor de planning
nu nog niet te overzien.
Stand van zaken van het project
De nieuwbouw begon in winterse omstandigheden
en eindigt vergelijkbaar. “Eindigt” is nog iets te
voorbarig. Er wordt nog hard gewerkt.
Behoudens de verhardingen is het exterieur op een
haar na gereed.
De kachel brandt, waardoor zowel de aannemer als
installateur de afbouw kunnen realiseren.
Het plafond in de sporthal is al voor 50% gereed;
binnenkort kan de sportvloer gelegd worden.
De kleedruimten zijn voorzien van een appelgroene
vloer en de inrichting zal spoedig volgen.
Zowel het kinderdagverblijf als de groepsruimten
zijn op de vloerafwerking na gereed. Vanuit de grote (schuine) ramen is er momenteel een prachtig
uitzicht over de bevroren landerijen.
Toch hebben we als bouw liever even een paar
maanden de groene landerijen, zodat ook het buitenterrein afgemaakt kan worden. We zullen moeten afwachten wat het weer doet.
Rondom kerst zullen er geen/nauwelijks activiteiten
plaatsvinden. Aannemer en installateurs genieten
dan van een paar weken welverdiende vakantie.
Vermoedelijk zullen de keten van de aannemer al
worden verwijderd.

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Voor personen die in bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart is een drietal parkeerplaatsen beschikbaar die met bebording is aangegeven. Deze
parkeervakken hebben een extra brede afmeting.
Langzaam verkeer
De routes die uitsluitend voor fietsers bedoeld zijn
worden door paaltjes afgezet.
Hierdoor wordt misbruik door automobilisten voorkomen. Zo is een fietsroute aangelegd langs de begraafplaats die aansluiting geeft op het circuit. Voor
de Gaveborg is een strook gereserveerd voor dit
langzame verkeer. Overigens mogen fietsers ook
van het circuit gebruik maken.
Kinderen werken aan een nieuw logo
De leerlingen van De Oleander en De Gavehoek
hebben de afgelopen weken gewerkt aan een logo
voor de Gaveborg. Er zijn een drietal gastlessen gegeven door Tineke Jager aan de gezamenlijke groepen 7 en 8. In de lessen hebben de kinderen geleerd
waarom logo´s belangrijk zijn. Ze zijn geconfronteerd met allerlei logo´s die ze dagelijks om hen
heen zien en in de media tegen komen. Door middel
van het digitale schoolbord en power point presentaties werden het flitsende, interactieve lessen. Vervolgens gingen de leerlingen zelf aan de slag en lieten ze hun creativiteit de vrije loop. De ideeën werden verzameld en digitaal uitgewerkt door Tineke.
Het logo moest uiteraard aan een aantal kenmerken
voldoen en geschikt zijn voor gebruik in het groot
(de gevel), maar ook als briefpapier en bij de bewegwijzering in het gebouw. Op vrijdag 26 november mochten de kinderen van de groep 5 t/m 8 uit
een aantal varianten gaan kiezen welke ze het
mooiste vonden.
Tenslotte kregen de inwoners van Oostwold e.o. de
kans om op 9 december tijdens een informatieavond van de Stichting Dorpshuis een stem uit te
brengen. Kortom; betrokkenheid alom. En nu maar
afwachten welk logo als favoriet uit de bus komt!

Opmerkingen/vragen over de bouw
Hebt u opmerkingen of vragen over of problemen
of overlast van de bouw van de Gaveborg, dan kunt
u terecht bij de heer M. van der Hoek (uitvoerder
Dijkstra Draisma), die gedurende normale werktijden op het bouwterrein aanwezig is. Hij is bereikbaar op tel. nr. 06-22665183. Tweede aanspreekpunt is de heer R. Heijs (toezichthouder BCN) tel .
nr. 06-23957314.
=================================
Meer weten?
Projectgroep MCO, contactpersonen namens :
Stichting dorpshuis Oostwold: E. van Vliet, telefoon 050-5515510 e-mail ea.v.vliet@hccnet.nl,
F.Traa telefoon 0594-517457, e-mail
ftraa@home.nl
Stichting Westerwijs: M. de Groot, telefoon 0594641166, e-mail menzodegroot@westerwijs.nl
Penta Primair: H. Dimmendaal, telefoon0594514519, e-mail h.dimmendaal@pentaprimair.nl
Gemeente Leek: Projectleider P.Jonk. telefoon
0594-551515 e-mail p.jonk@leek.nl

Stand van zaken van het aanbrengen van de
verhardingen aan de noordzijde van de
Gaveborg

Uitgave: projectgroep MCO, december 2010
De riolering, straatfundering en ondergrondse leidingen zijn aangelegd. Ook het verbindende voetpad vanaf de Hoofdstraat naar de Gaveborg is klaar.
Met het straatwerk van de wegen is begonnen. Door
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