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Waar staan we nu
Het ontwerp voor het multifunctioneel IKC is definitief. Het
gebouw heeft straks plek voor in totaal 500 kinderen,
waarvan ongeveer 50 in de kinderopvang. Dit keer een korte
update over het IKC. Je leest in deze nieuwsbrief over de
bestemmingsplanprocedure en het ontwerp van het terrein.
Bestemmingsplan en investeringskrediet
De Hattemse gemeenteraad heeft ingestemd met het
investeringskrediet voor het IKC, dit betekent dat er geld is om
te bouwen. Dat is mooi nieuws. Gelijktijdig heeft de raad het
bestemmingsplan voor de woonzorgzone vastgesteld. Dit
treedt nog niet in werking omdat er tegen het
bestemmingsplan beroep is ingesteld. De gevolgen hiervan
voor de planning zijn op dit moment niet in te schatten.
Hierover verwachten we eind mei meer duidelijkheid te
kunnen geven. Ondertussen gaan wij gewoon door met het
organiseren van de randvoorwaarden, zoals het beheer en
eigendom van het gebouw en de organisatie van de schol en en
kinderopvangorganisaties die in het gebouw hun intreden
nemen.

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:

Ontwerp terrein
We hebben een aantal nieuwe schetsen voor het terrein, die
we je graag laten zien. Deze vind je op Samen Hattem, het
online participatieplatform van gemeente Hattem.
Technisch ontwerp
De afgelopen maanden is het definitief ontwerp vertaald in
een technisch ontwerp. In de vorige fasen lag de nadruk op het
vertalen van het programma van eisen in een prettige en
functionele leeromgeving, passend bij de onderwi jskundige
visie van het IKC. In de technisch ontwerpfase ligt de nadruk
op de technische uitwerking met als doel naast een functioneel
ook een veilig, gezond en duurzaam gebouw te realiseren . Het
technisch ontwerp wordt naar verwachting deze maand
afgerond en vastgesteld.

Wat kunt u de komende tijd verwachten?

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

