
Technische vragen PvdA inzake beschikbaar stellen middelen voor kiosk bij 
kinderboerderij de Hazewinkel (agendapunt 18)

Graag zouden wij een tekening/ schets van de kiosk op de Hazewinkel inzien, zodat 
maatvoering en aanzicht duidelijk wordt. Het ingetekende oppervlakte bij de stukken lijkt 
namelijk niet echt te kloppen. Daarnaast de vraag op basis waarvan de inschatting van 
de kosten is gemaakt. Zijn er offertes hiervoor uitgebracht?

Er is een kostenindicatie voor de kiosk gemaakt op basis van de schets in de bijlage en 
de onderstaande uitgangspunten. Als er een besluit is genomen over de kiosk kan in 
overleg met de gebruikers de kiosk definitief uitgewerkt worden en vervolgens kan de 
offerte aangevraagd worden.

Uitgaande van:
- tekening in de bijlage;
- maken werktekeningen door Barli en projectbegeleiding tbv nutsaansluitingen, grond
en funderingswerk;
- geïsoleerde betonvloerconstructie (RC 3,5);
- HSB wandconstructie. Buitenwanden (RC 4,5). Wanden aan de binnenzijde voorzien 
van 12,5 fermacell gipsvezelpaat voorzien van wit sauswerk. Buitengevel voorzien van 
thermowood gevelbeplanking;
- dakcconstructie (RC 6) voorzien van bitumineuze dakbedekking. HWA lozen op het 
maaiveld;
- luifel uitgevoerd volgens tekening en voorzien van witte volkern of rockpanel beplating;
- ramen en deuren uitgevoerd in wit kunststof. Draaiende- en schuivende delen volgens 
tekening;
- vloer- en wandtegelwerk tot plafond in de miva toiletruimte. Overige vloeren voorzien 
van pvc vloerafwerking;
- plafond uitgevoerd als akoestisch systeemplafond op 2600mm hoogte. Hierboven is nog 
extra ruimte voor techniek;
- keukenblok (Bribus og) voorzien van 2 onderkasten, 2 bovenkasten, duropal werkblad 
120cm met wasbak en kraan;
- hangend toilet voorzien van 2 steunbeugels, MIVA wastafel met hendelkraan en spiegel 
VWA wordt tot 0,5 uit de gevel gebracht;
- warmwatervoorziening met behulp van 10ltr close-inboiler in keukenblok;
- ruimteverwarming met behulp van elektraconvectoren;
- elektrische installatie bestaande uit groepenkast, inbouw schakelaars en wcd's. 
Verlichting uitgevoerd in LED;
- transport en plaatsen in de regio Veldhoven. Lossen naast de vrachtwagen. 
Uitgangspunt is een locatie die goed bereikbaar is voor vrachtverkeer;
- CAR verzekering

Voor het bovenstaande worden de kosten geraamd op ca. C 45.000,-.

Het bovenstaande is exclusief:
- tekeningen en berekeningen ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning;
- grond- en funderingswerkzaamheden;
- aansluiten nutsvoorzieningen;



Daarnaast zijn er kosten geraamd voor het aansluiten op de nutsvoorzieningen ca.
C 18.000,-, voor leges en vergunningen e.d. ca. C 12.000,- en kleinere zaken als een 
beperkte verharding f pad bij de kiosk ca. C 5.000,-. Totale raming is C 80.000,-.
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