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Op weg naar een nieuw Kompaan College
Er is weer wat tijd verstreken na onze eerste nieuwsbrief van april. In deze nieuwsbrief nodigen wij u uit voor een
bijeenkomst op 8 juli om van gedachten te wisselen over ruimtelijke kaders voor de nieuwbouw.

Opstellen ruimtelijke kaders
Op dit moment zijn we, zoals eerder aangegeven, bezig met het voorbereiden
van ruimtelijke kaders waar het gebouw en directe omgeving aan moeten
voldoen. Dit zijn bijvoorbeeld de positie, omvang en uitstraling van het gebouw,
verkeers- en parkeeraspecten, landschappelijke inpassing en aan te leggen
groen. De ruimtelijke kaders gaan de basis vormen voor het ontwerp van de
school. Zoals afgesproken betrekken wij u als omwonende graag bij het
opstellen van deze ruimtelijke kaders.
Het gaat dan specifiek om uw ideeën over:
De plaats van het gebouw op het perceel dat we aan willen kopen
De hoogte van de nieuwbouw
De inpassing van het gebouw en de buitenruimte (plein, tuin) in het landschap
De wijze van ontsluiting voor verkeer en de situering van parkeren
De invulling van deze onderwerpen kan op verschillende manieren. De mogelijkheden zijn met drie denkrichtingen in beeld
gebracht.

Digitale bijeenkomst op 8 juli
In de bijeenkomst lichten wij de denkrichtingen toe en horen we graag uw mening over enkele opties als het gaat om deze
onderwerpen. Uw mening betrekken we in de besluitvorming over de kaders. We organiseren hiervoor op 8 juli om 19.30
uur een digitale bijeenkomst via Teams. We hebben eerder aangegeven dit in mei te willen doen. De voorbereidingen van
de schetsen en het zoeken van een stedenbouwkundig bureau hebben echter wat langer geduurd dan verwacht.
Om bij de digitale bijeenkomst aanwezig te kunnen zijn, is het nodig dat u zich aanmeldt via
www.bronckhorst.nl/bijeenkomstvovorden. Graag uiterlijk op 5 juli. U krijgt dan op 7 juli via het door u opgegeven
mailadres een uitnodiging met een link naar de bijeenkomst. Vanaf een half uur voor aanvang van de bijeenkomst kunt u
via de link deelnemen.

Vragen?
Zoals aangegeven is Johan Brands projectleider voor VO Vorden vanuit de gemeente en
uw aanspreekpunt voor het proces. Mocht u vragen hebben, dan kunt u hem bereiken via
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

Klik hier om je aan te melden voor deze nieuwsbrief

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.

