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Op weg naar een nieuw Kompaan College
Beste omwonende(n) van de beoogde nieuwe school op de Almenseweg,
Op 3 november organiseerden we bij het Kompaan College een terugkoppelmoment over de aanpassingen die we
in de ruimtelijke kaders deden naar aanleiding van de bijeenkomst van 5 oktober. We gaven aan dat we de laatste
puntjes op de i zouden zetten en de kaders samen met de intentieovereenkomst tussen school en gemeente nog
dit jaar zouden aanbieden aan het college van burgemeester en wethouders.

Het college stelde op 14 december 2021 de ruimtelijke kaders vast en stemde in met
de intentieovereenkomst. Inmiddels heeft ook de Raad van Toezicht van het
schoolbestuur met de intentieovereenkomst ingestemd. In de intentieovereenkomst
zijn de afspraken tussen school en gemeente vastgelegd. Dit zijn onder meer
financiële afspraken en afspraken over verantwoordelijkheden en taken. Zo is
afgesproken dat de school zorgt voor de uitwerking van het bestemmingsplan (in
samenwerking met de gemeente). De gemeente brengt het bestemmingsplan
vervolgens in procedure volgens huidige wet- en regelgeving en levert een bouwrijpe
kavel aan de school. Verder wordt de school bouwheer en gaat daarmee over het
ontwerp en de bouw van hun nieuwe huisvesting. Het Kompaan gaat hierover, zoals al
eerder aangegeven, met u als omwonenden in overleg en neemt de ruimtelijke kaders als uitgangspunt.
U kunt de ruimtelijke kaders en presentaties en verslagen van bewonersavonden nog nalezen op
www.bronckhorst.nl/vovorden. Hier staat ook het verslag van de avond van 3 november.
Wat kunt u komende periode verwachten?
Er komt een volgende bewonersavond op 18 januari 2022. Dan bespreken we graag het vervolgproces ten aanzien van de
participatie met u. Hiervoor komt een draaiboek. De school is ook aanwezig bij de bijeenkomst. Tijdens de avond gaan we
verder in op het collegebesluit en geven een toelichting op het traject van het wijzigen van het bestemmingsplan. Ook
komen we terug op opmerkingen die in eerdere bewonersavonden gemaakt zijn, maar die buiten de ruimtelijke kaders
vallen. Voor deze bewonersavond krijgt u in de eerste week van januari een uitnodiging. Vanwege de huidige
coronasituatie is de bijeenkomst mogelijk online via Teams. Hierover volgt duidelijkheid in de uitnodiging die u in januari
krijgt.

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

