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Op weg naar een nieuw Kompaan College
Beste omwonende(n) en belangstellenden,
Sinds de laatste nieuwsbrief hebben we diverse stappen gezet rondom de ontwikkelingen van de nieuwe school
voor Kompaan College Vorden. Een van de stappen was het maken van een schets- en landschapsontwerp waar
tijdens de bijeenkomsten op 8 februari en 22 maart bij stil is gestaan. Het waren goede bijeenkomsten en we
waarderen de enthousiaste reacties en de geleverde input zeer.

Bijeenkomst 8 februari
Tijdens de bijeenkomst van 8 februari heeft DAT architecten de mogelijke opties voor de positie van het gebouw, de
buitenruimte en de houtwal gepresenteerd. Na de presentatie was er de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen bij de
verschillende opties. De belangrijkste meegegeven aandachtspunten waren:
De positie van het parkeren voor fietsen en auto’s
Een lagere houtwal in verband met de zon in de tuinen van de omwonenden.
Fietspad maken naar het Noorden langs het spoort in verband met de veiligheid van de leerlingen.
De geleverde input is meegenomen door de architect in de verdere uitwerking.
Bijeenkomst 22 maart
Op basis van de bijeenkomst van 8 februari heeft DAT architecten samen met bureau B+B verder gewerkt aan het
schetsontwerp en landschapsontwerp. Tijdens de bijeenkomst van 22 maart zijn de (aangepaste) ontwerpen en
uitgangspunten gedeeld met de belangstellenden. Er is positief gereageerd op het schets- en landschapsontwerp,
waarvoor dank. Belangrijkste meegegeven aandachtspunt is de verkeersveiligheid.
DAT-architecten en bureau B+B gaan op basis van de gegeven input het ontwerp verder uitwerken. Op 7 juni (onder
voorbehoud) zal er opnieuw een bijeenkomst plaatsvinden waarbij er aandacht is voor het verder uitgewerkte ontwerp en
het bestemmingsplan.
Vragen?
Heeft u vragen over de ontwerpfase van het nieuwbouwproces, dan kunt u contact opnemen met Nathalie Lensink,
facilitair manager van het Kompaan, via tel. (0575) 59 09 70 of e-mail: info@kompaancollege.nl.
Heeft u nog vragen aan de gemeente, 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

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.

