
We mogen bouwen! 

Het definitief ontwerp is klaar, de vergunning om te bouwen is binnen en ook de 

spannendste fase in het hele traject is met succes doorlopen: We hebben drie partij-

en die de bouw op zich gaan nemen en dit vrijwel binnen ons budget kunnen doen. 

Uit Weert neemt Mertens Bouwbedrijf BV de bouwkundige zaken op zich. Deze aan-

nemer heeft eerder gewerkt met ontwerpen van onze architect cepezed en heeft er 

veel zin in om in Dongen een mooie school weg te zetten. Het werktuigbouwkundig 

aspect wordt door Megens Installaties uit Druten uitgevoerd en over de elektrotech-

nische installaties zal Huisman Etech Experts, eveneens uit Druten, zich ontfermen. 

De aannemer is met de voorbereidingen bezig en zou na de kerstvakantie op maan-

dag 6 januari 2020 willen beginnen, zo vermoeden wij. 

 

Vleermuizen nieuw gehuisvest 

Onder de grijze daklijsten van het huidige hoofdgebouw hebben vleermuisjes een 

veilig onderkomen. Voor hen hebben we een nieuwe plek moeten zoeken en gevon-

den. De installaties op het nieuwe gebouw worden afgeschermd voor het zicht met 

een rand. In deze rand komen uitsparingen, waar de vleermuizen zich kunnen nes-

telen. 

 

Avond voor de buren 

Op donderdag 14 november hebben we aan een vijftigtal belangstellenden (buren, 

oud-collega’s, ouders) een presentatie verzorgd over de stand van zaken m.b.t. de 

nieuwbouw. Hierin werd aangegeven welke keuzes er gemaakt zijn om de oorspron-

kelijke opzet te kunnen behouden en desalniettemin vierkante meters en dus geld 

te kunnen besparen. Ook de veiligheid van fietsende leerlingen in combinatie met 

een drukke Mgr.Schaepmanlaan en een brede loper richting hoofdingang heeft veel 

aandacht gekregen. Zowel vanuit de gemeente (Sylvia van der Westen), vanuit pro-

jectbureau HEVO (Linda Kröse) en OMO (Ricardo Dorst) als vanuit de school (René 

Hermans, Cor Willemse en Helga van der Weele) konden vragen beantwoord wor-

den.  

Met de omwonenden is in de keuze van de architect en de keuze van de aannemer 

nadrukkelijk rekening gehouden. Zo wordt de ingang via Veld niet gebruikt tijdens 

en na de bouw (alleen voor het ophalen van afval), wordt er ook geen aanvoer van 

materiaal gedaan via het park, maar gebruikt de aannemer uitsluitend de reeds af-

gezette oprit links naast de school. De vrachtwagens rijden het terrein op, rijden 

daar een rondje op een deel van het sportterrein en komen vooraf de oprit weer af. 

Voor verkeersregelaars zal indien nodig gezorgd worden. Er wordt niet geheid, wat 

geluidsoverlast beperkt. De parkeerplaats voor het personeel wordt zo groen moge-

lijk ingericht en een afscheiding wordt in overleg met de buren gedaan. 

De avond verliep zeer naar tevredenheid, mede door de goede zorgen van Jan van 

Riel. Blij zijn we met het compliment van een van de deelnemers over de zorgvuldi-

ge en tijdige communicatie. 

Op 12 december zal deze presentatie ook voor de gemeenteraad verzorgd worden. 

 

Tweedaagse als voorbereiding 

Op 9 en 10 december organiseert Mertens een tweedaagse voor alle partijen die bij 

de bouw zijn betrokken. Doel: Elkaar leren kennen, de werkwijze doorspreken, zo-

dat er vlot en goed samengewerkt kan worden.  We hebben er veel zin in en kunnen 

hier in de volgende IN DE STEIGERS vast meer over vertellen. 

 

Pilot collegezaal 

Het nieuwe gebouw heeft een collegezaal. Mooi voor informatieavonden en presen-

taties, maar wat doe je er in je onderwijs mee? Daarom zijn een aantal docenten 

met hun klassen aan het oefenen: De grote zaal van de Cammeleur wordt in deze 

periode voor diverse vakken en verschillende groepen gebruikt. De eerste reacties 

van docenten en leerlingen zijn positief. Een andere manier van werken, een andere 

manier van leren. En afwisseling in ons onderwijs is natuurlijk nooit verkeerd. 
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