Aanvragen voorzieningen onderwijshuisvesting Programma 2021
Gemeente Berkelland
1. Bestuursgegevens van het bevoegd gezag
Naam
Stichting Keender
Adres
Hengelosestraat 1
7482 AA Haaksbergen
Postcode/Plaats
Contactpersoon
Telefoonnummer
053-5723503
E-mail
info@keender.nl
2. Type aanvraag______________________________________________________________________
De aanvraag betreft een:
■ opneming in het programma voor het jaar 2021 - volgens IHP onderwijs, vastgesteld 15-09-2020
aanvraag op basis van de spoedprocedure
aanvraag bouwvoorbereiding*
* bij bouwvoorbereiding na invullen 3 a verder gaan met invullen van 5

3. Gegevens over de gewenste voorziening

a. De aanvraag is bedoeld voor:
Schoolnaam
: Sint Jozefschool
Brinnummer
: 06WM
: C.M. van Everdingenstraat 24, Rietmolen
Gebouwadres
Functie gebouw

: ■ hoofdgebouw van hoofdvestiging
hoofdgebouw van nevenvestiging
dislocatie van hoofd/nevenvestiging

b. Gevraagde voorziening:
1.
nieuwbouw
2.
vervangende bouw
3.
uitbreiding
4.
ingebruikneming
5.
verplaatsing noodlokalen
6.
terrein
7.
eerste inrichting olp (PO)
8. Q eerste inrichting meubilair (PO)
9.
eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair VO
10Q medegebruik
11 ■ aanpassing
12
onderhoud (PO)
13 herstel constructiefouten
14
herstel/vervanging schade in geval van
bijzondere omstandigheden
15
huur sportterrein VO
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c. Gewenste omvang voorziening
? bij voorziening 1/2/3/4/5/7/8/9/10/15:

þÿ%
bij voorziening 11/12/13/14 omschrijving werkzaamheden:
- Verkleinen gebouw (sloop gedeelte bouwjaar 1981), verbouw en verduurzaming bestaande bouw,
uitbreiding t.b.v. IKC. Volgens plattegrond in de bijlage d.d. 19-01-2021.
d. Gewenste bouwaard voorziening
þÿ%
permanent
? tijdelijk

e. Gewenste plaats voorziening (bij nieuwbouw, vervangende bouw, ingebruikneming en
verplaatsing noodlokalen
plaats: Zie omschrijving onder punt 3c en volgens plattegrond in de bijlage d.d. 19-01-2021.
f. Gewenste datum aanvang uitvoering: 2021, zomervakantie / tweede helft 2021.
4. Spoedprocedur
a. Aanduiding omstandigheden spoedeisendheid:

b. Reden waarom voorziening niet kon worden aangevraagd in het kader van een nog vast te stellen
programma:
5. bouwvoorbereiding:

? nieuwbouw
? vervangende bouw
? uitbreiding
þÿ%
sloop, renovatie en verduurzaming " passende jasþÿSint Jozefschool, Rietmolen
Gewenste locatie van de voorziening
Gewenst tijdstip realisering

:

Sint Jozefschool, C.M. van Everdingenstraat 24, Rietmolen
: 2021/2022

Bijlagen:
Aantal bijlagen bij dit aanvraagformulier:
Omschrijving bijlagen:
1. THERO; memo - huisvestingsaanvraag d.d. 30-11-2020 / 20-01-2021
2. Leerlingenprognose Sint Jozefsschool, Rietmolen
3. THERO; plattegrond/vlekkenplan Sint Jozefschool d.d. 19-01-2021
~
4.

Ondertekening:
Ondergetekenden verklaren dat de aanvraag namens het bestuur van het bevoegd gezag is ingediend.
Plaats, datum

: Haaksbergen,

Het bestuur
namens deze

:

26 anuari 2021

voorzitter College van Bestuur

