
 

 

Nieuwsbrief maart 2022 

Versterking CBS de Til 
Thesinge

De versterking van Christelijke Basisschool (CBS) de Til in Thesinge 
gaat van start. Aannemer Paas bv gaat de school versterken én voert 
het toekomstpakket uit. 
In 2021 werd duidelijk dat de school versterkt moet worden. Sinds 
de zomer van 2021 zijn Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en 
het schoolbestuur daarom in gesprek geweest met een aannemer.  
In december 2021 werd helaas duidelijk dat het niet lukte om met 
deze aannemer tot overeenstemming te komen.  
Daarom ging NCG op zoek naar een andere aannemer. Deze is 
gevonden. In deze nieuwsbrief leest u hoe deze nieuwe aannemer 
gekozen is, wat de planning is en wordt u uitgenodigd om een kijkje 
te nemen tijdens de werkzaamheden. 

In deze nieuwsbrief 
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van Nationaal 

Coördinator Groningen (NCG). In opdracht van 

gemeente Groningen werkt NCG aan de versterking 

van Christelijke Basisschool de Til in Thesinge. 

 

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? Dan kunt u 

contact opnemen met NCG via het algemene 

telefoonnummer 088 – 041 44 77. We zijn op 

werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur. 



www.nationaalcoordinatorgroningen.nl
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Nieuwe aanbesteding 

In december 2021 werd duidelijk dat NCG en de voorgestelde 

aannemer het niet eens werden om een contract te tekenen. 

NCG is toen meteen een nieuwe aanbesteding gestart.  

Door voor een aanbesteding te kiezen is de manier waarop 

opdrachten worden gegeven en gekregen eerlijk en te 

controleren. De partij die het beste voldoet aan de eisen en 

wensen krijgt de opdracht.  

Voor de aanbesteding voor CBS de Til in Thesinge hebben 

meerdere aannemers zich gemeld. Deze aannemers hebben 

in januari 2022 het schoolgebouw bezocht en hebben vragen 

gesteld. Ook hebben zij een aanbieding gedaan met een 

planning en een plan van aanpak om het ontwerp voor de 

versterkte en verbouwde school uit te voeren.  

NCG heeft de aanbiedingen 

vergeleken met de eisen en 

wensen. Aannemer Paas bv 

uit Nieuw-Buinen voldoet 

het beste aan de eisen en 

wensen. Daarom heeft Paas bv de opdracht gekregen. Dit 

heet ook wel gunning.  

 

 

 

 

Planning 

NCG stelt eisen aan de aannemer. Deze waren belangrijk bij 

het verstrekken van de opdracht. Zo kan deze aannemer na 

het krijgen van de opdracht direct beginnen. Ook heeft de 

aannemer aangegeven hoe eventuele risico’s op uitloop zo 

minimaal mogelijk zijn. In februari 2022 is een eerste 

bespreking geweest met aannemer Paas bv, het ingenieurs-

bureau, het schoolbestuur en NCG. Na deze bespreking heeft 

de aannemer meteen materialen besteld en afspraken 

gemaakt met onderaannemers en leveranciers.  

De verwachting is dat de kinderen vanaf het schooljaar 

2022/2023 in een veilige en gerenoveerde school in Thesinge 

naar school kunnen. Een planning is nooit helemaal in beton 

gegoten want er kunnen altijd dingen tegen zitten, maar 

NCG heeft alle vertrouwen in deze aannemer. In mei 2022 

kan met meer zekerheid aangegeven worden of de planning 

ook echt gehaald wordt. 

Onderaan deze pagina ziet u de totale planning. 

 

 

 

 

 

 

 


