Nieuwsbrief IKC Van Harte
Hierbij de eerste nieuwsbrief omtrent de
voortgang van ons nieuwbouw traject. In
november hebben we de eerste
bewonersavond gehad omtrent onze plannen
en het ontwerp.
We zijn nu aanbeland in de definitieve
ontwerpfase van ons gebouw, waarin alles
nog meer beeld krijgt. Een volgende avond
voor bewoners zal plaatsvinden op 9 mei.
Tijdens die avond zullen wij de bewoners
verder informeren over het proces en de
uitgewerkte adviezen omtrent het parkeren.
Direct omwonenden zullen nog apart een
uitnodiging ontvangen om begin april met ons
te inventariseren hoe het gebouw zich
verhoudt tot het plein en de (natuurlijke)
afscheiding hiervan. Wij vinden het belangrijk
om de wensen van onze directe buren mee te
nemen in de verdere inrichting van het
perceel. In de periode mei/juni zullen ook de
ouders worden uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst.
Naar aanleiding van de vorige
informatieavond zijn er vragen gesteld over
het ontwerp ten aanzien van de bestaande
bebouwing en hoogtes.

De nok- en goothoogtes worden niet hoger
dan bij het bestaande gebouw. Enkel het
‘torentje’ zal ongeveer een meter hoger
uitsteken dan het hoogste punt van het
bestaande pand.
Omdat het nieuwe gebouw veel compacter en
meer in het midden van het perceel is
ontworpen zal de afstand van de
omwonenden/bestaande panden tot het
nieuwe gebouw overal groter zijn dan bij het
huidige gebouw het geval is. Omdat het dak
ook veel flauwer is dan het huidige dak zal
vooral de goothoogte een rol spelen in de
ervaring van hoogte voor de omwonenden, en
deze zal niet hoger worden dan de hoogste
goothoogte nu.
Daarnaast is de gevel van het nieuwe gebouw
overal op minstens 2,3m van de rand van het
perceel (verder van de rand dan het huidige
gebouw). Daardoor zal deze ook als minder
hoog worden ervaren. Daarnaast is, waar het
nieuwe gebouw dichtbij bestaande gebouwen
komt, de goothoogte nog gereduceerd (de
platte delen van het dak) om dit effect te
versterken.
Doelstelling is om het gebouw energie
neutraal op te leveren. Dit betekent dat er een
grote hoeveelheid zonnepanelen worden
gelegd op het dak. De juiste plek en het juiste
aantal wordt nog berekend. Om de panelen
heen is het streven om het dak met zedem te
bedekken.

De afgelopen periode heeft de gemeente de
buurtbewoners benaderd inzake het plaatsen
van een vleermuiskast aan de gevel van hun
woonhuis. Wij vinden het heel fijn dat deze
bereidheid is getoond en dat we daarmee
voldoen aan de wetgeving als het gaat om
deze beschermde diersoort. Eerder heeft de
kerk ons al bijgestaan in het plaatsen van
nestkasten voor de huismus.
Wij willen u zo goed mogelijk op de hoogte
houden van de voortgang van ons project.
Hiervoor is er op de website van de school
(www.vanharteschool.nl) een pagina ingericht
waar u alle correspondentie kunt terugvinden.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief
vragen hebben dan kan u altijd contact
opnemen door een e-mail te sturen aan:
martijn.vankooten@vanharteschool.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens alle betrokken partijen,
Martijn van Kooten
Directeur Van Harte School

