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Welkom



Agenda

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Participatieproces: waar staan we en wat komt er nog

4. Presentatie sfeerbeelden door architect Niels Peters

5. Terugkoppeling brief extra vragen

6. Planning

7. Vragen van de omwonenden

8. Afsluiting



Participatieproces



Presentatie sfeerbeelden 



bestaande situatie



bestemmingsplan

Stedenbouwkunde en landschap
+ volledig behoud groenstructuur en bomen aan    

westzijde

Bestemmingsplanvlak
Bebouwingsvlak



geluid

Stedenbouwkunde en landschap
+ volledig behoud groenstructuur en bomen aan    

westzijde

Afstand tot woningen

30 m

30 m

30 m



nieuw situatie

7,8 m

10,8 m

3,6 m

7,2 m



beeld 



beeld 



beeld 



beeld 



Terugkoppeling brief extra vragen

Namens verschillende bewonersgroepen is een brief ingestuurd. In deze brief maken zij duidelijk dat zij vinden 
dat de gymzaal ten koste gaat van het woon- en leefklimaat. De brief is beantwoord, maar helaas pas vorige 
week verstuurd. We hopen dat u kennis heeft kunnen nemen van de reactie op de brief. De brief staat 
inmiddels op de website. Zowel de onderwijsinstellingen als gemeente hebben een aantal zwaarwegende 
redenen om een gymzaal te realiseren.

Waarom een gymzaal in het project IKC West?

• Kinderen kunnen snel en veilig van en naar de gymlocatie
• Het sluit aan op IKC visie: alle onderwijsvoorzieningen op één plaats
• Toename in wettelijke uren voor bewegingsonderwijs
• Mogelijkheden voor gebruik zaal buiten schooltijden voor sport en bewegingsactiviteiten 

Zijn hier aanvullende vragen over?



Eerste bouwconcept bespreking

Diverse gesprekken met betrokkenen

Vervolg bouwconcepten

Verder bespreken bouwconcept

Vaststellen bouwconcept

Opstarten bestemmingsplan procedure

Aanvraag bouwvergunning

Verhuizen naar de Meent

Sloopvergunning/start sloop

Start bouw

Opening in schooljaar 2023-2024

Planning
• juli 2021

• juli 2021 t/m januari 2022

• januari 2022

• 22 februari

• 1 april 2022

• april 2022

• najaar 2022

• december 2022 

• december 2022 / januari 2023

• februari 2023

• november-december 2023



Vragen beantwoorden



www.gemeentemaashorst.nl/ikcwest

Bedankt voor uw inbreng. Het participatie overleg is hiermee afgesloten. 
Uiteraard zullen wij u uitnodigen voor informatie avonden over de verdere voortgang van het project

Afsluiting en vervolg


