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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit is het vergaderverslag van de bewonersbijeenkomst VO Vorden op 18 januari 2022.
Aanwezig zijn omwonenden en belangstellenden van de Almenseweg in Vorden, Kompaan
College, ICS-adviseurs, buro SRO en leden van de projectgroep VO Vorden gemeente
Bronckhorst.
Deze bijeenkomst is georganiseerd door gemeente Bronckhorst en het Kompaan College om
omwonenden en belangstellenden te informeren over de stand van zaken rond het VO
Vorden. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.
Naast dit verslag is de informatie terug te vinden in de presentatie van deze avond, die
beschikbaar is op de projectpagina van de website van de gemeente Bronckhorst.
Ruimtelijke kaders
In november 2021 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest die voornamelijk betrekking
had op de ruimtelijke kaders. Hierna heeft het college van de gemeente Bronckhorst op
14 december 2021 deze ruimtelijke kaders vastgesteld.
Daarnaast hebben het schoolbestuur van het Kompaan College en het bestuur van de
gemeente Bronckhorst een intentieovereenkomst getekend waarin de onderlinge afspraken
staan over het vervolgproces, de financiële zaken en de verdeling van de
verantwoordelijkheden.
Met de vaststelling van de ruimtelijke kaders en de ondertekening van de
intentieovereenkomst heeft het Kompaan College voldoende richtlijnen om tot een ontwerp
van de school over te gaan.
In de bewonersbijeenkomsten in 2021 is een aantal vragen gesteld, die niet direct als
ruimtelijk kader is opgenomen. Die vragen worden als volgt beantwoord:
- De zorgen over hangjeugd is met de directie van het Kompaan College gedeeld en
besproken. In het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw en buitenruimte houdt de architect
hier rekening mee. Verder geeft Kompaan aan zelf uiteraard ook geen hangjeugd op het
terrein te willen en zal optreden als zich het toch voordoet.
- De huidige verkeerssituatie van de Almenseweg is besproken met Coen Beijer,
beleidsmedewerker mobiliteit bij gemeente Bronckhorst. Er wordt door de gemeente een
werkgroep verkeer Almenseweg ingericht om de situatie te bekijken en te bespreken.
Bewoners van de Almenseweg kunnen zich via mail aanmelden om deel te nemen aan deze
werkgroep.
- De ontsluiting van het fietsverkeer is nader onderzocht. Het uitgangspunt is op dit moment
om het fiets- en wandelverkeer via de toekomstige hoofdingang van de school te
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organiseren. Op dit moment lijkt dat de meest veilige manier. Een directe verbinding van de
spoorovergang Almenseweg langs het spoor naar de school lijkt met name bij de
spoorovergang niet veilig in te richten. Mocht blijken dat de verbinding via de hoofdingang
niet goed te organiseren is, dan wordt opnieuw gekeken naar een andere fietsverbinding.
- Het voorstel voor een fietstunnel is nogmaals voorgelegd aan het college van gemeente
Bronckhorst. Het voorstel voor een fietstunnel is in een eerder besluit door de Raad
afgewezen. Het college volgt het besluit van de Raad.
- De zorg om de verkeerssituatie aan de Zutphenseweg is begrijpelijk. Het is een provinciale
weg. De gemeente zal deze situatie daarom aan de provincie voorleggen.
Draaiboek samenspraak
De gemeente maakt voor 2022 een draaiboek met een planning voor bijeenkomsten en
samenspraak met omwonenden. Het draaiboek is op de website van de gemeente
Bronckhorst te vinden.
Toelichting Kompaan College
Roos Willemsen, directeur Kompaan College, geeft een toelichting over het Kompaan
College. Meer informatie over o.a. het aanbod, leerlijnen en profielen van het Kompaan
College kunt u vinden op de website www.kompaancollege.nl.
Het ontwerp van het schoolgebouw en de buitenruimte wordt gemaakt door DAT, De
Architectenwerkgroep Tilburg. Om de school zo goed mogelijk op de omgeving te laten
aansluiten, wordt er ook een landschapsontwerper bij betrokken. Op de bijeenkomst van
8 februari 2022 presenteert de architect de eerste ideeën en is er mogelijkheid tot
meedenken. Het Kompaan College wordt in het gehele bouwproces begeleid door ICSadviseurs Zwolle.
Proces wijziging bestemmingsplan
Patric Roes, beleidsadviseur omgeving van de gemeente Bronckhorst, geeft een toelichting
op het bestemmingsplan. De kaders voor het ontwerp van het schoolgebouw en het
stedenbouwkundig ontwerp worden vastgelegd in het bestemmingsplan. Te zijner tijd zal het
concept bestemmingsplan aan omwonenden/belangstellenden van het VO Vorden en
andere organisaties (o.a. provincie, waterschap, ProRail) worden voorgelegd en volgt een
inspraakmoment. De gemeente is verantwoordelijk voor dit proces.
Op de vraag over de stand van zaken met betrekking tot de grondaankoop, geeft de
gemeente aan dat de grond nog niet is aangekocht.
Op de vraag of het overblijvende deel van de grond van de huidige eigenaren gebruikt gaat
worden voor woningbouw wordt door de gemeente geantwoord dat met het huidige tekort
aan woningen dit niet is uit te sluiten. De grond is eerder al in beeld geweest voor
woningbouw. Het is mogelijk dat dit gebied in de toekomst weer in beeld komt als
woningbouwlocatie. Echter, woningbouw is geen onderdeel van dit project. De gemeente
probeert alleen de grond aan te kopen die nodig is voor de bouw van de school en
buitenruimte.
De bouw van het nieuwe schoolgebouw is een gezamenlijk traject tussen het Kompaan
College en de gemeente Bronckhorst. Zowel gemeente als Kompaan zullen de omwonenden
en belangstellenden zo goed mogelijk op de hoogte blijven houden over het vervolg van het
VO Vorden. Dit gebeurt door middel van een draaiboek participatie, bewonersbijeenkomsten,
nieuwsbrieven en de mogelijkheid om informatie terug te lezen op de website van de
gemeente Bronckhorst onder ‘Huisvesting VO Vorden’. Tijdens de bijeenkomsten is het altijd
mogelijk meningen, ideeën en vragen te bespreken. Ook is het mogelijk vragen te stellen via
de mail, dit kan via de button op de website.
De volgende bijeenkomst staat gepland op 8 februari 2022.
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