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Brielle, 20 juni 2017
Verbouwing Dukdalf/BRES tot een cultuurhuis
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij informeren wij u namens de Gemeente Brielle omtrent het volgende.
Zoals u heeft vernomen heeft de gemeenteraad op 13 december 2016 het besluit
genomen om Dukdalf/BRES te verbouwen tot een Sport- en Cultuurhuis.
Op 10 juli 2017 starten de verbouwingswerkzaamheden. De verwachting is, dat
het complex eind 2017 klaar is voor gebruik.
Routing tijdens de bouwperiode
Een gedeelte van Dukdalf/BRES zal tijdens de bouwperiode afgesloten zijn voor
publiek. Er zijn voor diverse gebruikers van het zwembad, de sporthal en de
squashbanen bepaalde looproutes van kracht. Voor de gymlessen in de sporthal
zullen wij gebruik maken van de zijingang van de Dukdalf. De scholen zullen
sleutels van deze deur ontvangen, zodat deze deur geopend en afgesloten kan
worden. Voor het schoolzwemmen is er een alternatieve route via de tijdelijk
hoofdingang. De theaterzaal en het speellokaal in het BRES kunnen tijdens deze
periode gewoon gebruikt worden.
Veiligheid
In het kader van de verkeersveiligheid worden er duidelijke afspraken gemaakt
met de aannemer om de aan- en afvoer van materialen te laten plaatsvinden
buiten schooltijden. De route naar de tijdelijke hoofdingang van Dukdalf loopt
langs het bouwterrein over de parkeerplaats. Ook dit zal in overleg met de
aannemer op een goede manier worden gemarkeerd, zodat voetgangers en
autoverkeer elkaar zo mogelijk niet kruisen. De toegang tot BRES blijft
onveranderd. Stofschotten in beide gebouwen voorkomen dat kinderen op de
bouwplaats terecht kunnen komen. De veiligheid in het algemeen zal tijdens de
gehele bouwperiode een belangrijk punt van aandacht blijven.

Parkeren
Vanwege de verbouwing zullen er tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar
zijn op het parkeerterrein voor de Dukdalf. Dit wordt ondervangen door de
aanleg van 28 nieuwe parkeerplaatsen op het terrein van het streekarchief. Deze
parkeerplaatsen zijn gereed als de scholen weer starten na de zomervakantie. De
invalidenparkeerplaatsen schuiven op.
Informatie
Namens de gemeente Brielle is ons verzocht u als ouders in te lichten omtrent de
verbouwing en alle getroffen maatregelen daaromtrent. Ook kunt u bij ons
terecht voor eventuele vragen. Indien er tussentijds wijzigingen of aanvullingen
zijn, dan zullen wij u daarover uiteraard zo snel mogelijk informeren.
Voor overige informatie en alle updates verwijzen wij u naar
www.brielle.nl/dukdalfbres en naar de facebookpagina’s van de gemeente Brielle
en Sportcomplex Dukdalf.
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