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Op weg naar een nieuw Kompaan College
Beste omwonende(n) van de beoogde nieuwe school op de Almenseweg,
Op 5 oktober woonden velen van u de bijeenkomst in het gemeentehuis bij waarin we het eerste concept van de
ruimtelijke kaders voor de nieuwe VO-school met u bespraken. Deze kaders waren onder meer naar aanleiding
van uw reactie op drie denkrichtingen opgesteld. Onder andere met uw waardevolle input tijdens de avond zijn de
concept kaders inmiddels aangepast. Graag willen we u het resultaat hiervan terugkoppelen, voordat de kaders
later in november naar het college gaan om vast te stellen. We organiseren het terugkoppelmoment in Het
Kompaan College aan Het Hoge in Vorden op 3 november van 19.00 tot 20.00 uur.

Ruimtelijke kaders gaan over waar het gebouw en directe omgeving aan moeten
voldoen, zoals positie, omvang en uitstraling van het gebouw, verkeers- en
parkeeraspecten, landschappelijke inpassing en aan te leggen groen. Onder andere
met de input die we van u kregen, pasten we de concept kaders zoals gezegd op een
aantal punten nog aan. Het aangepaste concept van de kaders vindt u woensdag 3
november vanaf 09.00 uur op onze website (www.bronckhorst.nl/vovorden).
Om bij de bijeenkomst in Het Kompaan aanwezig te kunnen zijn, vragen we u om u
aan te melden via www.bronckhorst.nl/bijeenkomstvovorden. Graag uiterlijk op 2
november. We nemen de dan geldende coronaregels vanzelfsprekend in acht.

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

