
 
Begane grond, plek waar de kinderopvang Op Stoom komt.  
 

 
De granito vensterbanken zijn behouden.  



De kinderopvang heeft openslaande deuren naar hun eigen speelgedeelte buiten. De vloerverwarming 
(hier en in het bibliotheekgedeelte) was een extra investering, maar is duurzamer dan traditionele 
verwarming. Er wordt gebruik gemaakt van warmte uit het riool. Op de langere termijn is het goedkoper.  
 

 
Bibliotheek, begane grond. 



 
Toekomstige ruimte voor wijkagenten, met doorgang naar het aangifteloket.  
 

 
Bibliotheek, eerste verdieping.  
 
 



 
Gang. 
 

 
Bij onze oude archiefzolder. De vloer is 1 meter lager gemaakt, waardoor hier een volwaardige verdieping 
is en de eerste etage een 1 meter lager plafond heeft. Dat kon vanwege de hoge lokalen.  
 



 
Nieuw gemaakte gang rechts van onze oude archiefzolder. Langs de gang liggen diverse kantoorruimtes, 
deels met flexwerkplekken. Alles is goed geïsoleerd tegen zowel warmte als kou. Alle roze gipsplaten zijn 
brandwerend.  
 

    
       Deze ruimte is vanaf de bouw nooit gebruikt. Wordt 
       nu voor technische installaties gebruikt. Dit is vlakbij de 
       klok en vlaggenmast die beide gehandhaafd worden. 
 



 
Foto vanuit de multifunctionele ruimte op de eerste verdieping. Je kijkt op de plek voor dagopvang voor 
ouderen (SHDH, sinds 1 januari Kennemerhart). Er is bewust een raam gemaakt zodat er visueel contact is 
tussen beide ruimtes. De ouderenopvang krijgt ook een eigen keuken en sanitaire voorzieningen compleet 
met douche. 
 

 



 

 
De balken op zolder blijven in het zicht en worden niet geschilderd. 
 

 
Zicht (nu door plastic heen) vanuit de toiletten op de eerste verdieping. 
 
Nog enkele dingen die verteld zijn: 

 Alle glas-in-loodramen in het trappenhuis komen terug 

  Beeldje van Van den Eijnde komt terug 

 Traptreden en leuningen (netjes afgedekt en ingepakt) blijven 

 Granitovloeren op diverse plekken blijven en worden gepolijst 

 Tafels en stoelen worden in het hele gebouw hetzelfde, kleurstelling ook. 

 Er komen grote foto’s, in ieder geval in de bibliotheek. Voorbeeld: vijf kinderen op een bank, vier 
met een smartphone en 1 met een boek.  

  De oplevering is gepland op 28 juli 2018. Rond die datum verschijnt ook HH 177 met daarin een 
artikel van Ellen over de verbouwing.  


