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Locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel
Op 11 december 2014 heeft de gemeenteraad van Boekel de ‘Notitie Toekomst
onderwijshuisvesting Boekel’ vastgesteld en besloten een verkenning te starten naar
mogelijke nieuwbouw voor huisvesting van basisscholen Regenboog, Uilenspiegel en
peuterwerk. Het eerste onderdeel van deze verkenning is een locatiekeuze voor nieuwbouw.
Samen met de schoolbesturen is een afwegingskader opgesteld waarin de voor- en nadelen
van de verschillende opties in beeld zijn gebracht. Naast argumenten vanuit de scholen is
ook rekening gehouden met de belangen vanuit ruimtelijke ordening en centrumontwikkeling.
Op grond hiervan wordt er voor gekozen de onderwijshuisvesting in de kern Boekel bij elkaar
te brengen op één locatie aan de Parkweg: op de huidige plek van basisschool Uilenspiegel
en peuterspeelzaal De Mieren, naast basisschool Octopus. Dit is een geschikte en
beschikbare locatie voor alle kindvoorzieningen. Deze locatie is uitgangspunt in de verdere
verkenning waarin de omvang van het project en financiële aspecten worden onderzocht.
De gemeente is verantwoordelijk voor de schoolgebouwen. De schoolbesturen zijn
verantwoordelijk voor de invulling van de kindvoorzieningen, eventueel in samenwerking met
andere partners. De omvang van de totale ruimte onderwijshuisvesting wordt bepaald door
de prognoses in leerlingenaantallen. Hoe deze ruimte over de verschillende scholen
verdeeld wordt is aan de schoolbesturen.
Het doorslaggevend argument voor bundeling zijn de extra kansen en mogelijkheden die
ontstaan door het samenbrengen van alle kindvoorzieningen op één plek. Dit argument
wordt onderschreven door de schoolbesturen die hun verantwoordelijkheid willen nemen om
de kansen op deze locatie optimaal te benutten.
De gemeente verbindt met deze locatiekeuze de verschillende gebruikers met de opdracht
om er samen iets moois van te maken voor de kinderen uit Boekel. Met voldoende ruimte
voor de deelnemende organisaties én om te spelen.

Achtergrondinformatie
Notitie Afwegingskader locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij:
• Mark van den Elzen, gemeente Boekel 0492 326800
• Sandra Beuving, Stichting Openbaar Onderwijs Groep (bs Uilenspiegel) 0413 321248
• Peter van de Sande, Zicht Primair Onderwijs/Fides (Octopus, Regenboog, peuterwerk) 088
0088500

