Nieuwsbrief over de nieuwbouw
Datum: 1 februari 2018
Aan: de ouders van de Calvijnschool en de ouders van de Van Amerongenschool
Geachte ouders,
Het wordt hoog tijd om u op de hoogte te brengen van de stand van zaken over de plannen voor
de nieuwbouw van de school. Zoals u weet gaan de Van Amerongenschool en de Calvijnschool
samen onder één dak op de plek waar nu nog de Gemeentewerf zit.
Voor de zomervakantie zijn de teams van beide scholen 4 woensdagmiddagen met elkaar actief
geweest. Er werden scholen in de regio bezocht. En in werkgroepen werden moodboards en
opzetjes gemaakt om te komen tot ‘de gedroomde school’. Het traject vond plaats onder leiding
van Bureau Bos uit Baarn. Dit heeft een vlekkenplan opgeleverd dat in juli 2017 is besproken met
de gemeente Bunschoten.

Al gauw was duidelijk dat de nieuwe school meer pleinruimte moet krijgen dan eerst werd
gedacht. Dat heeft ertoe geleid dat is besloten om de ruimte van de kleuterlokalen van de Van
Amerongenschool bij de bouwlocatie te betrekken. Het ‘oude’ bouwdeel (uit 1930) van de Van
Amerongenschool – inmiddels opgewaardeerd tot gemeentelijk monument – heeft nog geen
nieuwe bestemming. De bestemming is maatschappelijk, waar een breed spectrum aan functies
inpast. Bijvoorbeeld BSO, kinderopvang en peuterspeelzaal.

Na de zomervakantie is door de
schoolbesturen van VVGO (Calvijnschool) en VCO (Van Amerongen)
enkele keren vergaderd met de
gemeente. Er werd o.a. gesproken
over het bouwheerschap en het
programma van eisen.
De gemeente is het afgelopen half
jaar druk in de weer geweest. Zo
moesten de huidige gebruikers van
de Gemeentewerf onderdak krijgen.
Inmiddels is dit geregeld voor de
brandweer, de tandarts, de Lokale
Omroep en het Rode Kruis. En we
hopen dat binnenkort ook duidelijkheid zal komen over de nieuwe
locatie voor Gemeentewerken.
Aan de hand van het vlekkenplan heeft de gemeente onderzoek gedaan naar praktische zaken,
zoals het aantal parkeerplaatsen dat nodig is. Ook heeft men goed gekeken naar de
verkeerssituatie in de buurt van de nieuwe school.
De intentie is om het nieuwe schoolgebouw zoveel mogelijk
energieneutraal te bouwen. Hiervoor zijn aanvullende
investeringen op het gebied van duurzaamheid nodig. De
gemeente heeft de schoolbesturen gevraagd een bijdrage te
verlenen in de extra investeringen. Dit is zowel door VCO
Bunschoten als de VVGO toegezegd.
In december is er een bewonersavond georganiseerd. In de
hal van de Van Amerongenschool werd o.a. door wethouder
Koops informatie gegeven aan de buurtbewoners. Op die
avond is een klankbordgroep geformeerd om vanuit de
buurt inspraak te hebben in de bouwplannen.
In het bestuurlijk overleg van januari is gesproken over het
bouwbudget. Op dit moment worden stukken voorbereid
voor de gemeenteraad van begin maart. Dan zal akkoord
gegeven moeten worden aan een voorstel. Hierover heeft
de gemeente het volgende opgenomen in een persbericht:
Door een forse stijging van de bouwkosten ten opzichte van
de VNG-norm zijn de bedragen die in het IHP waren
opgenomen niet meer actueel en is een nieuwe berekening
gemaakt van het benodigde krediet.
In de uitwerking is ook rekening gehouden met aspecten van duurzaamheid en energiebesparing.
Zowel gemeente als scholen zijn bereid hierin te investeren. Het college heeft besloten hiermee in te
stemmen en aan de raad te vragen voor dit project een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van
netto € 1.570.000,-

In het proces zijn we vervolgens
aangekomen bij de volgende stap. Een
aantal architectenbureaus zal benaderd
worden om een voorlopig ontwerp te
maken. De gemeente en beide schoolbesturen
formuleren
hiervoor
een
gezamenlijke uitvraag. Deze fase zal de
komende maanden in beslag nemen.
Wanneer is de nieuwe school gereed?
In het meest gunstige geval komen we
uit bij januari 2020 voor de oplevering
van de nieuwe school. Voor het zover is
zullen er nog heel wat stappen gezet
moeten worden. Zodra we u hierover
meer kunnen vertellen zullen we dit
doen.

Hoogachtend,

Namens VVGO, Gerrit Jan Zomer
Namens VCO Bunschoten, Hans van Tricht

