Schoolomgeving basisschool Voordeldonk
Nieuwsbrief 1, 15 september 2021
Nieuwbouw basisschool Voordeldonk
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 Integraal
Kind Centrum (IKC) waarin basisschool, peuterwerk, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang (BSO)
onder één dak komen. Prodas is verantwoordelijk voor de nieuwbouw.
Een verkeersveilige schoolomgeving
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. Wij vinden het fijn als u hierover
meedenkt en nodigen u graag uit voor een eerste bijeenkomst op 11 oktober 2021 van 19:30-21:00
uur in de basisschool ‘t Lover.

Wilt u bij de 1e bijeenkomst zijn? Meld u aan voor
1 oktober via schoolomgeving@asten.nl
Hoe nemen wij u mee bij de plannen
In de eerste bijeenkomst ( 11 oktober) leggen wij uit wat we willen gaan bekijken. Daarnaast willen wij
van u weten wat u belangrijk vindt als het gaat om de verkeerssituatie rond de school. Goed is te
weten dat we dan nog geen plan hebben.
Op basis van onder andere de eerste bijeenkomst werken wij verschillende varianten uit. Deze
presenteren we in een tweede bijeenkomst. Om een definitief plan te kunnen maken zijn we erg
benieuwd naar uw voorkeur.
In een derde bijeenkomst presenteren wij één van de uitgewerkte varianten in de vorm van een
voorlopig ontwerp.
Het voorlopige ontwerp werken we vervolgens uit in een definitief ontwerp. Dit definitief ontwerp
leggen wij voor aan de gemeenteraad. Aan de gemeenteraad zal worden gevraagd akkoord te gaan
met het plan en hiervoor budget beschikbaar te stellen. Hoe het definitieve plan aan u wordt
gepresenteerd is afhankelijk of het plan veel is veranderd.
Welk gebied gaan we bekijken
We hebben nog geen plan. Daarom weten we ook nog niet precies wat wordt aangepast. Op de
achterzijde van deze brief hebben we wel aangegeven welk gebied we in ieder geval gaan bekijken.

Kunt u niet bij de bijeenkomst zijn? Schriftelijk reageren kan ook
Vanaf 8 oktober staat de presentatie van 11 oktober ook op de gemeentelijke website. Deze kunt u
vinden onder het kopje “Werk in uitvoering”. Ook kunt u uw aandachtspunten tot en met 15 oktober
2021 doorgeven aan Nicole Scharp via n.scharp@asten.nl of via tel: 0493-671 212.
Aanmelden nieuwsbrief
De gemeente stuurt gedurende het project verschillende nieuwsbrieven rond. Deze verzenden we na
deze 1e nieuwsbrief alleen nog digitaal. Wilt u actief op de hoogte blijven, dan kunt u zich aanmelden
voor de nieuwsbrief. Dit kan door een mail met uw mailadres te sturen naar: n.scharp@asten.nl
Ouders en personeel van de school en dagopvang ontvangen de nieuwsbrief ook via school. Daarnaast
vindt u de deze informatie ook op de gemeentelijke website onder het kopje “werk in uitvoering”.

