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Op weg naar een nieuw Kompaan College
Beste omwonende(n) van de beoogde nieuwe school op de Almenseweg,
Het is alweer even geleden dat u van ons heeft gehoord over de voortgang rond de nieuwe VO school in Vorden.
In het najaar was er een online avond die de meeste buurtbewoners bijwoonden. Tot nu toe was het uitgangspunt
dat de benodigde grond verworven moest zijn voor de projectontwikkeling verder kan. De aankoop heeft nog niet
plaatsgevonden. Om zo min mogelijk tijd te verliezen, willen we echter toch al een aantal planonderdelen
opstarten. Wij gaan ervan uit dat we met de eigenaren van de benodigde grond aan de Almenseweg
overeenstemming kunnen bereiken. Zoals afgesproken, willen we u als aanwonende(n) actief betrekken bij de
uitwerking van verschillende planonderdelen voor de nieuwbouw.

Nieuwe participatie bijeenkomst
Voor de stedenbouwkundige uitwerking selecteren we op dit moment een
bureau dat voor de gemeente en de school de ruimtelijke kaders gaat
beschrijven waar het gebouw en directe omgeving aan moeten voldoen. Dit zijn
bijvoorbeeld verkeersaspecten, duurzaamheidsaspecten, aan te leggen groen,
uitstraling van het gebouw, positionering van het gebouw etc. De ruimtelijke
kaders gaan de handreiking vormen voor de verdere projectontwikkeling. Graag
betrekken wij u als omwonende(n) bij inhoudelijke onderdelen van dit ruimtelijke
proces. Hiervoor organiseren we in mei een bijeenkomst. Waarschijnlijk, net
zoals in het najaar, online vanwege de coronamaatregelen. Tijdens de
bijeenkomst zullen een aantal specifieke vragen over de mogelijke kaders aan de orde komen om uw mening erover te
horen. Uw mening wegen we mee in de besluitvorming over de ruimtelijke kaders voor de nieuwe school. Via de
projectleider ontvangt u als aanwonende(n) hiervoor een uitnodiging.

Johan Brands nieuwe projectleider
Enkele weken geleden is voor de nieuwbouw van het Kompaan College bij de gemeente
Bronckhorst een nieuwe projectleider gestart. Zijn naam is Johan Brands en zijn expertise ligt met
name op het begeleiden en coördineren van projectontwikkeling. Voor dit project vallen daaronder
onder andere het organiseren van de wijziging van de bestemming van het terrein, participatie
met de buurt en andere betrokkenen, aankoop van de benodigde grond, de planning en de
samenwerking met de school. Met deze onderwerpen is hij inmiddels aan de slag gegaan. Johan
stelt zich tijdens de komende bijeenkomst verder voor. Mocht er aanleiding voor zijn, dan is hij
bereikbaar via j.brands@bronckhorst.nl.
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