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Op 14 december jl hebben we u laten weten hoe we verder gaan met het uitwerken van het voorlopige 

ontwerp voor de schoolomgeving Beatrixlaan. Via deze brief stellen we u op de hoogte van de huidige 

stand van zaken. 

 

De vormgeving van het parkeerterrein voor de basisschool (IKC) 

In de nieuwsbrief van 14 december hebben we aangegeven dat de vormgeving van het parkeerterrein 

voor de school nog niet definitief is en mogelijk nog kan wijzigen. Hieronder een afbeelding van het 

parkeerterrein zoals deze in overleg met de architect en Prodas is vormgegeven. Goed om te weten is 

dat het aantal parkeerplaatsen gelijk is als in het eerdere ontwerp. Ook wordt er een Kiss&Ride strook 

gerealiseerd. Bent u nieuwsgierig naar het totale ontwerp? Deze kunt u vanaf 30 april 2021 vinden op 

onze website: Gemeente Asten: Schoolomgeving Beatrixlaan  

 

Gebouw: 

Varendonck 

College 

Locatie IKC 

P terrein (54 

parkeerplaaten) 

Kiss&Ride 

https://www.asten.nl/bouwen/projecten/schoolomgeving-beatrixlaan


 

Diverse procedures 

Om de realisatie van de plannen mogelijk te maken, is het noodzakelijk verschillende vergunningen 

aan te vragen en/of procedures te doorlopen. Het betreft o.a. een omgevingsvergunning voor het 

kappen van bomen, het aanpassen van de openbare ruimte en een verkeersbesluit. Voor wat betreft 

het kappen van bomen (een aanvulling op een eerdere aanvraag) is onlangs een vergunning verleend. 

Daarnaast is op 19 april 2021 een verkeersbesluit genomen. Met dit besluit worden alle voorgenomen 

verkeersmaatregelen geformaliseerd. De diverse stukken zijn te vinden via: 

Gemeente Asten: Bekendmakingen  

 

Selectie van een aannemer en start werkzaamheden 

Onlangs zijn we gestart met de procedure voor de selectie van een aannemer. Als alles volgens 

planning verloopt, is begin juni de aannemer bekend. In overleg met de aannemer bepalen wij de 

concrete planning van de werkzaamheden. Het streven is voor de start van de bouw van de school 

klaar te zijn met de aanpassingen in de openbare ruimte. Dit met uitzondering van het parkeerterrein 

ten behoeve van de school. Dit parkeerterrein zal pas worden aangelegd nadat de (ruw)bouw van de 

school gereed is. 

 

Deze en eerdere informatie  

Deze nieuwsbrief, maar ook de eerder gestuurde informatie, staat op de website van de gemeente 

Asten onder het kopje “Werk in uitvoering”.  

 

Hebt u vragen naar aanleiding van deze informatie? Mail dan naar schoolomgeving@asten.nl. Bellen 

kan ook, via tel (0493) 671 212. 

  

https://www.asten.nl/bestuur-organisatie/bekendmakingen-beleid-regelgeving/bekendmakingen
mailto:schoolomgeving@asten.nl

