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Waar staan we nu
Een integraal kindcentrum
(IKC) met twee basisscholen
en kinderopvang. 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.
U hebt in onze vorige
nieuwsbrief kunnen lezen
dat we het programma van
eisen en de planning aan het
opstellen waren. Beide zaken
zijn ondertussen afgerond.
Ook zijn er drie ontwerpers
geselecteerd, die op basis
van het programma van
eisen aan de slag gaan met
een voorlopig ontwerp voor
het IKC.

De ontwerpers
-

-

ONIX Architect,
Groningen
Boersema Installatie
Adviseurs, Amersfoort
(adviseur installatie,
bouwfysica, akoestiek en
brandveiligheid)
Pieters Bouwtechniek,
Zwolle (constructeur)

We zijn enthousiast over
deze partijen en hebben zin

om met ze aan het werk te
gaan. Dit doen we met
onze schoolteams en
Partou en Kleurrijk, de
kinderopvangcentra die
zich in het IKC vestigen.
Waar mogelijk betrekken
we de schoolkinderen en
hun ouders bij het
ontwerp. Naar verwachting
ligt er eind mei een
voorlopig ontwerp. Dit
zullen we dan natuurlijk
presenteren!

Nieuws vanuit de
gemeente

Binnenkort neemt het
college van B&W een
besluit over de motie die
door de raad is aangenomen bij de vaststelling
van het stedenbouwkundig
plan. Vanaf de tweede helft
van maart ligt het
bestemmingsplan ter
inzage. Dan start ook de
communicatie rondom de
bewegingsboulevard.
Buurtbewoners, kinderen
van de scholen en iedereen
die enthousiast is, kan
meedenken over deze
boulevard. Meer informatie
hierover volgt!

Wat kunt u de komende tijd verwachten?

Over deze nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief
informeren we u over de
laatste stand van zaken
rondom het integraal
kindcentrum (IKC), op de
oude ijsbaan, vlakbij het
centrum. 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:

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

