Bekijk de webversie
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Op weg naar een nieuw Kompaan College
Beste omwonende(n) en belangstellenden,
De fase van het wijzigen van het bestemmingsplan (van agrarisch naar bestemming maatschappelijk, verkeer en
natuur) voor het nieuwbouwperceel voor VO Vorden breekt aan. Graag nodigen we u uit voor een inloopavond
over het voorontwerp bestemmingsplan op 16 mei a.s. in de aula van het Kompaan College aan Het Hoge 41 in
Vorden. De avond start met een korte plenaire toelichting. Aanmelden is niet nodig.

Tijdens de bijeenkomst kunt u reageren op het voorontwerp bestemmingsplan en/of vragen stellen. Vanaf 9 mei kunt u de
stukken inzien via www.bronckhorst.nl/vovorden. Dat is niet de eindversie van het voorontwerp, maar de op dat moment
meest recente versie. Het definitieve ontwerp is na een collegebesluit daarover te zien op www.bronckhorst.nl/vovorden en
via ruimtelijkeplannen.nl. Dit is naar verwachting vanaf tweede helft juni. U heeft na de publicatie in juni zes weken de tijd
om een officiële zienswijze in te dienen. U hoort op 16 mei meer over de planning en hoe u een zienswijze kunt indienen.
Programma 16 mei 2022
18.45 uur inloop
19.00 uur plenair korte toelichting
19.15 uur mogelijkheid stellen vragen
20.00 uur einde

Vragen?
Hebt 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.
Hebt u vragen over de ontwerpfase van de nieuwbouw, 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.

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.

