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Nieuwbouw voor het Cambreur College
Voorlopig ontwerp goedgekeurd
Door alle betrokkenen is er lang en hard gewerkt om van schetsontwerp tot een in alle
opzichten goed voorlopig ontwerp te komen. We hebben een maand vertraging opgelopen, maar het resultaat mag er zijn. Het eerste ontwerp waar de school voor gekozen
heeft staat nog gewoon overeind. Het resultaat is een toegankelijk fraai gebouw met
een lange loper richting hoofdingang die uitkomt in het hart van de school: een lichte
aula. Deze heeft aan de voor- en achterkant zicht op het vele groen. Rechts bevinden
zich de sportzalen, links in een U-vorm de drie onderwijsvleugels met een eigen leerlingenwerkplek. Op de begane grond zijn de praktijkvakken voor science, kunst en
ict te vinden. Ook aan een collegezaal, een mediatheek en een stiltewerkruimte is gedacht.
Een flink aantal vierkante meters zijn bespaard, maar op plekken die voor het onderwijs in de klaslokalen niet nadelig zijn.
De projectgroep en de stuurgroep heeft het ontwerp goedgekeurd, waarna de Raad van
Bestuur eveneens groen licht heeft gegeven.
We kunnen dus verder.
Werkgroepen weer aan de slag
De diverse werkgroepen met daarin medewerkers en enkele leerlingen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om te kijken naar de inrichting van de ruimtes. De
personeelsvleugel wordt nader bekeken en ook de ingang met de balie en de conciërgeruimte verdient meer aandacht.
Op 12 december komen de diverse werkgroepen opnieuw samen met de architecten
van cepezed en de specialisten van Klictet.
Bestemmingsplan
Op 13 december volgt het advies richting B&W en de gemeenteraad inzake de vaststelling van het bestemmingsplan.
Buitengebeuren
De gemeente heeft de opdracht gegeven om het groengebied rondom de school en de
verkeersstromen van voetgangers, fietsers en auto’s in beeld te brengen en hiervoor
een plan te ontwerpen. Hierover zijn nog geen definitieve uitspraken gedaan. Wel is
helder dat er veilige, gescheiden verkeersstromen moeten komen en dat we een gebouw in het groen niet willen kwijtraken.
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