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Op 29 januari 2019 heeft de raad een extra krediet voor de nieuwe raadzaal in het Koetshuis beschikbaar gesteld.
Binnenkort start de bouw.

Afronding aanbesteding en voorbereiding
Na de goedkeuring van de raad heeft het college de gunningsprocedure afgerond en de contracten met de
aannemer Van Zoelen uit Utrecht gesloten. De omgevingsvergunning voor de verbouwing is verleend.
----------------

Bouwterreintje
Voordat gestart kan worden met de verbouwing, wordt een bouwterreintje ingericht voor de werkketen en waar het
materiaal kan worden opgeslagen. Als bouwterreintje is, dichtbij het te verbouwen Koetshuis, gekozen voor het
parkeerterrein aan de achterzijde van de brandweerkazerne en Boom en Bosch. Dit betekent dat gedurende de
bouwtijd daar geen personenauto’s geparkeerd kunnen worden. De verwachte bouwtijd is van half april 2019 tot en
met februari 2020. Op donderdag 11 april is er een informatiebijeenkomst om de omwonenden te informeren over
de planning van de verbouw, de werkwijze van de aannemer en de herinrichting van het terrein.
----------------

Parkeerplaatsen
Als alternatief voor de bewoners zal worden gewezen op het parkeren aan de rechter- en voorzijde van het
voormalige gemeentehuis Boom en Bosch. Vanwege vergaderingen die op de maandagavonden, maar vooral op
de dinsdagavonden in Boom en Bosch plaatsvinden, kan er parkeerkrapte ontstaan. De gemeente zal
inventariseren welke (beperkte) oplossingsmogelijkheden er hiervoor zijn.

----------------

Start en afronding bouw
De bouw start medio april 2019. De planning is dat de bouwwerkzaamheden in het tweede kwartaal van 2020
worden afgerond. Daarna volgt de periode van inrichting. Later wordt u geïnformeerd over het moment waarop de
nieuwe raadzaal in gebruik kan worden genomen.
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