
 

 

 

Schoolomgeving basisschool Voordeldonk 
 

Nieuwsbrief 4, 16 februari 2022 
 
 

 

Nieuwbouw basisschool Voordeldonk en schoolomgeving 

Basisschool Voordeldonk krijgt een nieuw gebouw. Bijna de gehele basisschool wordt hiervoor gesloopt. 

Dit met uitzondering van de monumentaal waardevolle elementen. Op deze locatie komt een Kind 

Centrum (KC) waarin basisschool, peuterwerk, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang (BSO) 

onder één dak komen. Prodas is verantwoordelijk voor de nieuwbouw.  

Voor de openbare ruimte is de gemeente verantwoordelijk. De nieuwbouw is voor ons als gemeente de 

aanleiding te bekijken of er aanpassingen in de omgeving nodig zijn.  

 

Geef uw mening over de mogelijke varianten 

Op basis van alle informatie die is opgehaald tijdens de vorige bijeenkomst en alle andere reacties 

hebben we als gemeente verschillende varianten opgesteld. Deze varianten zijn op 15 februari 

besproken met verschillende ouders en buurtbewoners. De presentatie en de tekeningen van de 

verschillende varianten kunt u vinden op website van de gemeente Asten. 

 

Link website: Gemeente Asten: Schoolomgeving Basisschool Voordeldonk. 

 

Elke variant bestaat uit een combinatie van verschillende deeloplossingen. Het is mogelijk ook andere 

combinaties te maken en zo te komen tot een definitieve variant. Goed is wel te weten dat niet alle 

combinaties mogelijk zijn. Om een beeld te krijgen waar uur voorkeur naar uitgaat bij de 

deeloplossingen is een enquête gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief  

De gemeente stuurt gedurende het project verschillende digitale nieuwsbrieven. Wilt u op de hoogte 

blijven, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar: n.scharp@asten.nl.    

Ouders en personeel van de school en dagopvang ontvangen de nieuwsbrief ook via school. Daarnaast 

vindt u alle gedeelde informatie ook op de gemeentelijke website onder het kopje “werk in uitvoering”. 

We zouden het fijn vinden ook van u een reactie te ontvangen.  
Hiervoor hebben we bijgevoegde enquête opgesteld.  
Uw reactie kunt u tot 1 maart 2022 doorsturen aan:   

n.scharp@asten.nl 
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