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Geachte raads- en burgerleden,
Op 28 juni 2018 heeft uw raad ingestemd met het voorstel nieuwbouw KindPark Boekel.
Sindsdien is voortvarend te werk gegaan om de nieuwbouw te realiseren.
Hierbij wordt u op de hoogte gesteld van de huidige stand van zaken met betrekking tot diverse
aspecten rond dit project.
Bouw
De bouw verloopt volgens planning.
Door de vergaande gedetailleerde voorbereiding en samenwerking met architect en
aannemers, en in nauw overleg met de gebruikers, zijn er weinig verrassingen die tot afwijking
van de planning leiden. Ook wat betreft kostenbewaking zijn er nog geen verrassingen
voorgekomen.
Het hoogste punt is bereikt in november 2018. Dat is gevierd samen met de kinderen van
Regenboog en Uilenspiegel. De bouwvakkers zijn daarbij onderscheiden met medailles.
Eind april 2019 wordt het gebouw opgeleverd. Daarna kan men aan de slag met de inrichting.
Dit wordt momenteel in samenwerking met de schoolteams voorbereid.
In de zomervakantie zal worden verhuisd. Ingebruikname: eerste schooldag 19 augustus 2019
Duurzaamheid
De nieuwbouw krijgt een hoge duurzaamheidsscore. Bijna energie neutraal en toepassing van
duurzame materialen en bouwwijze: een gebouw voor de toekomst dat voor veel projecten als
voorbeeld gaat dienen. Dat geldt ook voor de wijze van bouwvoorbereiding, uitvoering en
samenwerking van de verschillende partners.
Tijdelijke huisvesting
Voor de zomervakantie is basisschool Uilenspiegel verhuisd naar de Regenboog. Met twee
extra units is hier huisvesting voor de twee scholen, peuterwerk en bso. Het is krap, maar het
werkt. Er is een positieve samenwerking van deze scholen, die ook straks naar de nieuwbouw
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gaan. Er is veel waardering voor de betrokkenheid en inspanningen door de directeuren en
teams om hier samen in op te trekken.
Tijdens de pauze spelen de oudste kinderen in het park achter Nia Domo. Op initiatief van een
leerling is daar een meer uitdagende speelplek van gemaakt met zand en takken.
Er zijn extra markeringsborden geplaatst in de Kennedystraat.
Schoolplein
De inrichting van het schoolplein valt onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. De
gemeente is hier nauw bij betrokken vanwege het medegebruik als openbare speelplek
vanwege de gedeelde fietsenstalling met de sporthal. Schoolpleinadvies begeleidt het proces
inrichting schoolplein. BTL is gekozen om een ontwerp en uitvoeringsplan te maken, met
raming van kosten voor realisatie en onderhoud, en financiering daarvan. Het gemeentelijk
aandeel blijft binnen de beschikbare budgetten voor nieuwbouw en herinrichting openbare
ruimte.
Inrichting openbare ruimte
Na het discussieforum met gemeenteraad zijn in de overleggroep veilig schoolverkeer een
aantal uitgangspunten vastgesteld. Mede op grond daarvan is door Kragten een ontwerp voor
herinrichting openbare ruimte rondom het Kindpark gemaakt. Het plangebied is uitgebreid met
de Bernhardstraat, waar een fietsstraat gerealiseerd wordt.
In een info/inloopavond zijn de plannen gepresenteerd aan omwonenden en andere
belangstellenden.
Het ontwerp is inmiddels gereed voor aanbesteding. De herinrichting zal gefaseerd worden
uitgevoerd en houdt rekening met bereikbaarheid van sporthal, scholen en woningen.
Veilig schoolverkeer
De werkgroep veilig schoolverkeer gaat naast de omgeving Kindpark nu ook verder met de
routes naar het Kindpark vanuit de wijken in Boekel. Er is een inventarisatie van knelpunten
gedaan. De verkeerskundige gaat hiervoor voorstellen opstellen met aanpassingen ten
behoeve van de verkeersveiligheid. Hierbij wordt rekening gehouden met toekomstige
ontwikkelingen zoals de randweg en herinrichting Agathaplein.
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