
Uden, vrijdag 28 januari 2022

Geachte heer Van Wetten, college van B&W en fractievoorzitters,

In de mooie St. Annastraat verrijst binnen enkele jaren een nieuw IKC West op de plek van

het huidige Aventurijn, beter bekend als de oude Jozefschool. De voorbereidingen voor dat

project baren ons grote zorgen, vandaar deze brief met enkele bijlagen en een oproep om

het anders te gaan doen.

Op 14 juli 2021 zijn wij als buurt door Frank van Wetten en schooldirecteur Lambert van der

Ven globaal geïnformeerd over de plannen en de planning. De boodschap van die avond was:

‘We gaan de omgeving uitgebreid betrekken bij dit plan zodat er een gedragen ontwerp ligt

en er zo min mogelijk bezwaren komen.’

We zijn inmiddels een halfjaar verder en moeten tot onze grote spijt constateren dat er van

deze beloftes niets terecht is gekomen. Dat is extra pijnlijk omdat het hier gaat om een

wettelijk vereiste omgevingsdialoog die tot dusver niet verder is gekomen dan vanuit de

gemeente eenzijdig ‘zenden’ zonder enige vorm van overleg of communicatie. En dat ligt niet

alleen aan corona.

Dat is extra pijnlijk omdat juist IKC West door de gemeenteraad Uden, Maashorst inmiddels,

is aangewezen als pilotproject voor een betere communicatie en planvorming - een

uitvloeisel van het onderzoek naar de mislukte majeure projecten in Uden. Voor de

volledigheid hebben wij dat stuk, inclusief bijlage 4 met alle uitgangspunten wat betreft

communicatie bijgevoegd.

Van al die mooie woorden in dat stuk is tot dusver nog niets terecht gekomen. Sterker, op 20

januari, werden we tijdens een online bijeenkomst geconfronteerd met plannen en

ontwerpen waar met ons als buurtvereniging St. Annastraat nog nooit over gesproken is.

Dat vinden wij volstrekt onacceptabel en we vragen dan ook dringend om heel snel alsnog

samen om tafel te gaan voor een serieus overleg dat kan leiden tot een gedragen ontwerp.

In een aparte bijlage bij deze brief hebben wij onze belangrijkste aandachtspunten en

bezwaren op een rijtje gezet. Die hebben betrekking op de procedure tot nu toe, de

voorliggende plannen en modellen en een voorstel van onze kant om voor 1 maart een echte

informatieavond te beleggen. Wat ons betreft maken we dan een nieuwe start onder het

motto ‘beter ten halve  gekeerd dan ten hele gedwaald’.



De pilot IKC West gaat uit van het principe dat - wij citeren het Brabants Dagblad van 1 juni

2021 ‘alle partijen tijdens het vooroverleg over dezelfde informatie beschikken, elkaar

respecteren, goed communiceren en vooral veel vragen stellen zodat er volstrekte

duidelijkheid is voordat de eerste schop de grond in gaat’.

Daar gaan wij voor. Wij kunnen ons niet anders voorstellen dan dat school en gemeente

hetzelfde willen.

Met vriendelijke groeten,

Namens omwonenden St. Annastraat en Kerkakkerstraat

Hans Koenen

Caspar Versteegden

Bijlagen:

Overzicht procedure tot dusver.

Rapport IKC West ‘Van rapport naar praktijk’.

namen afzender bekend bij gemeente Maashorst






