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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.
De nieuwe inrichting voor de openbare ruimte
Medio februari zijn verschillende oplossingen gepresenteerd voor de aanpassingen aan de openbare
ruimte. Ook heeft iedereen via een enquête kunnen reageren op de verschillende mogelijkheden. De
reacties uit de enquête kwamen grotendeels overeen met de reacties tijdens de bijeenkomst. Mede op
basis van de gegeven reacties is het bijgevoegd ontwerp opgesteld. De tekening voor de buitenruimte
staat op de achterzijde van deze brief (Variant A).
Mogelijk kan de grond naast de school worden betrokken bij het plan
Omdat de eigenaar van de grond de bereidheid heeft uitgesproken de grond te willen verkopen is er
ook een alternatief plan opgesteld (Variant B). Bij dit plan is de grond aan de westzijde van de school
betrokken. Bij dit alternatief is het mogelijk het fietsverkeer en de voetgangers nog beter te scheiden
van het autoverkeer. Goed is te weten dat de aankoop van de grond nog niet definitief is, er is
momenteel alleen een mondelinge overeenkomst.
We lichten het plan graag toe
Wilt u meer weten over het plan en de resultaten van de enquête? Deze kunt u vanaf 2 mei vinden op
de website: Gemeente Asten: Schoolomgeving Basisschool Voordeldonk. Daarnaast nodigen we u uit
voor een inloopbijeenkomst op 17 mei a.s. in schoolgebouw ’t Lover. U bent welkom tussen 19:00 en
21:00 uur.

Heeft u vragen over het plan en of wilt een nadere uitleg. U bent van harte welkom
tijdens de inloop van 19:00-21:00 in basisschool ‘t Lover.
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”.
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