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Op weg naar een nieuw Kompaan College
Beste omwonende(n) van de beoogde nieuwe school op de Almenseweg,
Op 8 juli woonden velen van u de digitale bijeenkomst bij waarin we met u spraken over de invulling van de
ruimtelijke kaders op het beoogde perceel voor de nieuwe VO school van het Kompaan aan de Almenseweg. We
gaven drie denkrichtingen aan en via een speciale website kon u een reactie geven en bij verschillende vragen uw
voorkeur invullen. Ca. 30 reacties hebben we ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.

Zoals bij de bijeenkomst aangegeven, gaat het bij ruimtelijke kaders om waar
het gebouw en directe omgeving aan moeten voldoen. Bijvoorbeeld de positie,
omvang en uitstraling van het gebouw, verkeers- en parkeeraspecten,
landschappelijke inpassing en aan te leggen groen. Uw input gebruiken we
voor de kaders, die straks de basis vormen voor het ontwerp van de nieuwe
school.

Terugkoppelbijeenkomst op 5 oktober 2021
Om u bij te praten over de stand van zaken en de binnengekomen reacties en voorkeuren, nodigen we u graag uit voor
een bijeenkomst op 5 oktober om 19:30 uur in het gemeentehuis op de Elderinkweg 2 in Hengelo. Hiervoor is de
Raadszaal gereserveerd.
Om bij de bijeenkomst aanwezig te kunnen zijn, vragen we u om u aan te melden via
www.bronckhorst.nl/bijeenkomstvovorden. U kunt u aanmelden tot 26 september 2021.
We nemen de dan geldende coronaregels vanzelfsprekend in acht. Onze voorkeur gaat uit naar een fysieke bijeenkomst,
mochten de omstandigheden veranderen zullen we terugvallen op een bijeenkomst via Teams.
In verband met de coronaregels kunt u de bijeenkomst alleen bijwonen wanneer u geregistreerd bent door aanmelding via
de website. Aanmeldingen na 26 september zijn alleen mogelijk wanneer er nog plek vrij is.

Vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij projectondersteuner VO Vorden, Liane Joling via e-mail: l.joling@bronckhorst.nl
of tel. (0575) 750250.
Heeft u specifiek inhoudelijke vragen met betrekking tot het project dan kunt u terecht bij projectleider VO Vorden, Johan
Brands. U kunt hem bereiken via e-mail: j.brands@bronckhorst.nl.

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

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u newsroom@bronckhorst.nl toe
aan uw adresboek.

