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Geachte bewoner, 

In december 2014 informeerden wij u over de realisatie van een onderkomen voor een 
kinderdagverblijf en een Internationale basisschool In het gebouw aan de Jaffalaan 9. 
De vergunning is 23 maart j l . definitief geworden en dat betekent dat de Tü Delft van start 
kan met de realisatie. Als alles volgens planning verloopt, opent het Internationaal 
Kindcentrum (IKC) in september 2015 haar deuren. De Stichting Rijswijkse Kinderopvang 
en Laurentius Stichting worden de huurders van het gebouw en gaan het IKC exploiteren. 

Door recente ontwikkelingen op de Campus, dient de TU Delft een wijziging van het 
ontwerp In met betrekking tot de entree van het IKC. De entree was In eerste instantie 
beoogd aan de Landbergstraat, maar door de verdere ontwikkeling van het plein voor de 
faculteit Industrieel Ontwerpen past de entree beter aan de parkeerplaatszijde. 
Bewuste Bouwers 
Wij willen als opdrachtgever graag meewerken aan een bouwplaats met aandacht voor de 
omgeving, medewerkers en milieu. Daarom heeft de aannemer het project op voorspraak 
van de Tü Delft aangemeld bij Bewuste Bouwers. De aannemer confirmeert zich hiermee 
aan een gedragscode. 
Kijk voor meer informatie op http:/ /www.bewustebouwers.nl/bouwplaatsen/internationaal-
kindcentrum/. Mocht u tips hebben voor de aannemer, maak ze kenbaar vla de website van 
Bewuste Bouwers. 
Meer informatie 
Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Frank Baetens, 
projectmanager IKC. Hij is te bereiken via f.a.l.q.baetenscatudelft.nl. 

Met vriendelijke groeten. 

J.G. Stokkers 
Directeur FMVG 
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Aannetneisbediijf G,D. van Hoek 

heeft zich gecommiiteenj 

aai! (fe 5 pijlers van BêA'usle Bou.vèrs 

Uitgegeven: 02 maart 2015 

Geldig tot; 17 juli 2015 

Directie Be'Auste Botm^erB; 

V[>c<Wiiro<n i * hjna&ae« Cf*'Ji:« B D i / « n vu* *2Ju t i ; 20 IJ 


