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Op weg naar een nieuw Kompaan College
Beste omwonende(n) van de beoogde nieuwe school op de Almenseweg,
Allereerst wensen wij u een goed en gezond 2022. Zoals wij in onze vorige nieuwsbrief al aangaven, nodigen wij u
hierbij uit voor een bijeenkomst op 18 januari, start 19.00 uur. Vanwege de huidige coronamaatregelen is deze
helaas wederom digitaal. In de bijeenkomst bespreken we het vervolgproces voor de nieuwbouw van Het
Kompaan.

Onder andere komt de komende participatie rond het ontwerp van de school met
buitenruimte en het aanpassen van het bestemmingplan aan de orde. Voor de
participatie komt een draaiboek dat we met u bespreken. We leggen ook het traject
van een bestemmingsplanwijziging uit. Er is vanzelfsprekend voldoende ruimte om
hierover opmerkingen te maken of vragen te stellen. Verder blikken we terug op het
half december genomen collegebesluit over de ruimtelijke kaders en bespreken we
een aantal opmerkingen die in eerdere bewonersavonden gemaakt zijn, maar die
buiten de ruimtelijke kaders vallen. Vanuit de school is ook een vertegenwoordiging
aanwezig bij de bijeenkomst waar u eventuele vragen aan kunt stellen.
Aanmelden voor online bijeenkomst
Vanwege de huidige coronamaatregelen is de bijeenkomst van 18 januari digitaal. Om hierbij aanwezig te kunnen zijn, is
het nodig dat u zich aanmeldt via www.bronckhorst.nl/bijeenkomstvovorden. Graag uiterlijk 15 januari aanmelden. U krijgt
dan voor 18 januari via het door u opgegeven mailadres een uitnodiging met een link naar de bijeenkomst. De bijeenkomst
begint om 19.00 uur en vanaf een kwartier voor aanvang kunt u via de link deelnemen.

Vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij projectleider VO Vorden, Johan Brands. U kunt hem bereiken via e-mail:
j.brands@bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50.

Het Kompaan en de gemeente bouwen aan een mooie toekomst voor het onderwijs in Bronckhorst. Met de nieuwbouw willen we het
voortgezet onderwijs in de gemeente behouden en een impuls geven. Met het nieuwe onderwijsconcept in de school zoekt Het
Kompaan een nauwe samenwerking met verenigingen en ondernemers die bijdraagt aan de ontwikkeling van jongeren en hun
duurzame verankering in onze samenleving

