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e-mail ontvangen 11 maart 2022 van Buurtvereniging St. Annastraat 

e-mail beantwoord 14 maart 2022 (antwoorden in het groen onder de vragen) 

 

 

 

Geachte heer van de Ven, 
  
Samen met de heren Hans Koenen en Bart Hoefnagel vertegenwoordig ik buurtvereniging St Annastraat 

in de besluitvorming en inspraakrondes rond IKC West. Afgelopen 22 februari waren wij aanwezig bij de 

informatie-avond waar u ook een presentatie gaf over de school. 
Vanwege de ter plekke heersende omstandigheden vonden wij het toen niet opportuun om een vraag te 

stellen hierover, we doen dat liever op deze manier. 
U vertelde dat het nieuwe Kindcentrum moet zijn voorbereid op een aantal scenario’s , een school, maar 

ook twee scholen. Uit uw verhaal meenden we op te kunnen maken dat het in eerste instantie niet zou 

gaan om 1 fusieschool, maar dat er twee scholen naast elkaar gaan werken in IKC West…. 

 
Vraag 1: Is deze aanname correct? 
Ik heb in het verleden als lid van een schoolbestuur de integratie van twee scholen begeleid in het dorp 

waarin ik woonde, het betrof toen de overgang van een protestantse en een katholieke school naar een 

interconfessionele school met alle gevoeligheden van dien. Toen kwam de optie van “twee scholen onder 

een dak” ook ter sprake, maar ook toen waren er bestemmingsplan-technische en financiele issues die 

er toe leidden dat een fusie de enige optie was. In mijn ervaring is het zo dat twee scholen onder een dak 

aanmerkelijk meer ruimte (bouwvolume) innemen dan 1 fusieschool. 
Er is in de uitwerking van de plannen geen verschil tussen wat u noemt het concept 'twee scholen onder 

een dak' en 'één fusieschool'. Ik heb aangegeven dat wij in een inhoudelijke verkenning zitten of de 

onderwijskundige uitwerking in één of in twee stromingen wordt vormgegeven. Dit bestuderen we op dit 

moment. In de opzet van de architect is op dit moment sprake van één IKC met 15 groepen 

basisonderwijs en twee groepen kinderopvang. De BSO wordt georganiseerd in de al bestaande ruimten 

van onderwijs en opvang. Al dubbelfuncties zijn maar één keer vormgegeven. Zo zijn er gezamenlijke 

kantoren, een gezamenlijke speellokaal, een gezamenlijke aula, een gezamenlijke personeelsruimte enz.  

 
Vraag 2: Is het inderdaad hier ook zo dat de optie “twee scholen onder een dak” meer ruimte en 

bouwvolume vereist dan 1 fusieschool? 
Wij begrijpen dat er een nieuwe school gaat komen. Wij begrijpen dat die moet voldoen aan de eisen van 

de huidige tijd. Maar in alle presentaties wordt beleden dat IKC west op deze locatie alleen kan in goed 

samenspel tussen school, gemeente en omgeving (omwonenden). Gezien de frictie die er aan het 

ontstaan is rondom de bouwplannen van deze school en het veel grotere bouwvolume dan wat er nu 

staat, vinden we het relevant om dus ook de logische vervolgvraag te stellen. 
De samenwerking met andere partijen in het IKC vereist niet meer bouwvolume. We denken hierbij aan 

participatie in bestaande ruimten zoals de aula en het speellokaal. De werkelijke toename van het 

aantal m2 is de realisatie van de gymzaal in het project. Dit is zoals eerder aangegeven een wens van de 

wijk en de gemeente. Als kindcentrum geeft dit ons natuurlijk extra mogelijkheden, met name in de 

organisatie. Er gaat minder tijd verloren aan het heen en weer lopen. De gymzaal kan flexibeler gebruikt 

worden, zodat we net zo vast zitten aan een planning en onderling meer kunnen schuiven, zonder grote 

gevolgen. 

 
Vraag 3: Is de optie van een fusieschool overwogen om het bouwvolume te verminderen, waar vrijwel 

alle omwonenden om vragen? 
De optie van een fusieschool is besproken. Hiervoor is echter geen draagvlak bij de betrokken besturen. 

Een fusieschool geeft naar onze mening ongeveer dezelfde vierkante meter dan nu. Zie hiervoor ons 

antwoord op vraag 1. 

 
We hopen dat u hierop antwoord kunt geven in de aankomende vergadering, en we verwachten in ieder 

geval een schriftelijk antwoord hierop. 

  
We hebben Frank van Wetten als coordinator van de omgevingsdialoog  meegenomen in CC, aangezien 

dit hem natuurlijk ook aangaat. 
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Hoogachtend 
Bart Hoefnagel, Hans Koenen, Caspar Versteegden 
 


