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Waar staan we nu
Een integraal kindcentrum
(IKC) met twee basisscholen
en kinderopvang. Op de oude
ijsbaan, vlakbij het centrum.
Dat is de ambitie van de Van
Heemstraschool en De
Zaaier. Daar gaan we vol
voor. Met deze nieuwsbrief
houden u op de hoogte van
de ontwikkelingen.
We stellen op dit moment
een programma van eisen
op, de voorwaarden
waarmee de toekomstig
architect aan de slag gaat.
Ook wordt er achter de
schermen hard gewerkt aan
een planning voor de
realisatie van het IKC.
Hoe gaat het eruit zien?
De locatie weten we al een
tijd, maar niemand weet
precies hoe het gebouw eruit
gaat zien. De kaders hiervoor
staan in het programma van
eisen. Denk aan welk onderwijsconcept we nastreven,

hoe we de kinderopvang
organiseren en wat dit voor
het ontwerp van het
gebouw betekent. Hoeveel
ingangen zijn er nodig,
welke ruimtes en lokalen.
En waar werken we samen
en waar niet? Dat leggen
we allemaal vast in het
programma van eisen.
Zodra dit klaar is,
bespreken we het
eisenpakket met de
medezeggenschapsraden
en leerkrachten van beide
scholen. Als die zich erin
kunnen vinden, zoeken we
een aantal architecten die
het aandurven! Naar
verwachting kiezen de
scholen in het begin van
2021 een architect. Deze
gaat dan aan de slag met
het ontwerp. We hopen dat
we u in het tweede
kwartaal van 2021 een
voorlopig ontwerp kunnen
laten zien.

Over deze nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief
informeren we u over de
laatste stand van zaken
rondom het integraal
kindcentrum (IKC).
Waar staan we en wat
kunt u de komende tijd
verwachten? De inhoud
van deze nieuwsbrief
komt tot stand in
samenwerking met de
gemeente Hattem.

De nieuwsbrief is een uitgave
van:

Wat kunt u de komende tijd verwachten?
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Naar de gemeenteraad
De woonzorgzone
Geldersedijk wordt een
plek voor jong en oud. Op
dit moment staat de Van
Heemstraschool nog op
het terrein. Dit gebouw is
nodig aan vervanging toe
en wordt in 2023
gesloopt. De school krijgt
een nieuw onderkomen in
het te bouwen integrale
kind centrum (IKC) waar
ook basisschool de Zaaier
in gevestigd wordt.

Op de hoogte blijven?
Volg de raadsvergadering
van 23 november via
www.rtvhattem.nl.

Hoe zit het ook alweer?
In maart 2019 besloot de
gemeenteraad dat het
eerste integraal
kindcentrum (IKC) van
Hattem op de oude
ijsbaan tussen de
Hollewand en de
Geldersedijk moest
komen. Dit besluit werd
in december 2019
vastgelegd in
stedenbouwkundige visie
voor dit gebied. De

afgelopen anderhalf
jaar is met
omwonenden,
professionals en
belanghebbenden
nagedacht over hoe de
woonzorgzone aan de
Geldersedijk eruit moet
zien. Welke
voorzieningen
belangrijk zijn, waar
behoefte aan is en hoe
we ervoor zorgen dat de
zone past bij de
omgeving. Dit leverde
een stedenbouwkundige
visie op, die in
december 2019 door de
gemeenteraad is
goedgekeurd.
Het vervolg
Deze visie is dit jaar
uitgewerkt tot een
stedenbouwkundig plan.
Een plan waarin staat
waar in het gebied de
appartementen, het IKC,
de groenzones en de

wegen komen. Het
college heeft op 13
oktober dit plan
goedgekeurd. Nu is het
de beurt aan de
gemeenteraad. Op 2
november 2020
discussieerde de
raadscommissie over
het stedenbouwkundig
plan. Op 23 november
beslist uiteindelijk de
gemeenteraad.
Bestemmingsplan
Als de gemeenteraad
akkoord is met het
stedenbouwkundig plan,
wordt begin 2021 de
procedure voor het
aanpassen van het
bestemmingsplan in
gang gezet. Als alles
meezit, is het
bestemmingsplan
halverwege 2021
gewijzigd.

Contact
Hebt u een vraag over de inhoud van
deze nieuwsbrief? Stuur ons een email!
Van Heemstraschool
vanheemstraschool@stichtingcambium.nl
De Zaaier
directie.dezaaier@florion.nl
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