Veilige schoolomgeving Beatrixlaan
Nieuwsbrief 1, 12 februari 2020

Een nieuwe basisschool aan de Beatrixlaan
Aan de Beatrixlaan nabij het Varendonck College wordt een nieuwe basisschool en integraal kind
centrum gebouwd. Voor de bouw van de school heeft de Astense gemeenteraad aan Prodas een bedrag
ter beschikking gesteld. Voor de bouw van de school is Prodas zelf aan zet. Eén van de eerste stappen
die Prodas hiervoor moet uitvoeren is een onderzoek met betrekking tot een scholenfusie.
Actuele informatie over het onderzoek scholenfusie kunt u vinden op de website www.prodas.nl en de
websites van de Lambertusschool, de Bonifatiusschool, Het Lover onder de kop ‘Onderzoek
scholenfusie’.
Een verkeersveilige schoolomgeving
In september 2019 heeft er een informatieavond plaatsgevonden over de voortgang van het
Scholenplan voor de kern Asten. Ook is gesproken over de bouw van een nieuwe basisschool aan de
Beatrixlaan. Een belangrijk aandachtspunt voor deze locatie bleek de verkeersveiligheid op deze
locatie.
Voor de ingebruikname van de school is het wenselijk de openbare ruimte veiliger in te richten. De
planvorming hiervoor willen we oppakken samen met de omgeving. Dit in de vorm van een werkgroep.
Daarnaast willen we op gezette tijden alle belangstellenden bijpraten. Dit doen we via het verspreiden
van nieuwsbrieven en met enkele informatieavonden.
Donderdag 19 Maart: 1e bijeenkomst over de schoolomgeving
Graag willen we u tijdens deze avond bijpraten over de stand van zaken rond de bouw van de school
en de aanpak voor de herinrichting van de schoolomgeving. Daarnaast zijn we benieuwd wat u
belangrijk vindt als het gaat om een (verkeers)veilige schoolomgeving.
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:

Donderdag 19 Maart 2020
19:30-21:00 uur
Varendonck College, Beatrixlaan

Om een beeld te krijgen van het aantal belangstellenden tijdens deze avond verzoek ik u aan te
melden. Hiervoor kunt u een mailsturen naar schoolomgeving@asten.nl
Aanmelden nieuwsbrief
De gemeente stuurt gedurende het project enkele malen een nieuwsbrief. Deze verzenden we digitaal.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door een mail met uw mailadres te sturen naar:
schoolomgeving@asten.nl. Actuele informatie kunt u ook altijd vinden op de gemeentelijke website
onder het kopje “werk in uitvoering”.

