
 

Raadsinformatiebrief 

 

Aan:  de leden van de raad  

Van: het college van burgemeester en wethouders 

Datum: 29 augustus 2018 

Onderwerp: vervangende nieuwbouw twee scholen Oudheusden 

Doel: ter kennisname/ter informatie 

Aanleiding: informatie (algemeen) 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

In het Integraal Huisvestingsplan staat een pilot voor vervangende nieuwbouw van twee scholen in 

Oudheusden. Wij hebben daarover vandaag een besluit genomen en hierna informeren wij u 

daarover. 

 

Informatie 

In de afgelopen periode is gewerkt aan een projectplan voor de uitvoering van de pilot. Uitgangspunt 

voor het realiseren van de vervangende nieuwbouw is dat het een traject wordt dat gezamenlijk door 

scholen, gemeente en mogelijk andere betrokkenen gedragen wordt. De afgelopen maanden zijn 

benut om deze samenwerking goed vorm en inhoud te geven. Het projectplan is dan ook door de 

direct betrokkenen (Stichting Scala, Willem van Oranje en gemeente) samen opgesteld.  

 

Wij hebben kennis genomen van het projectplan en de volgende bestuursopdracht aan de ambtelijke 

organisatie gegeven: 

 

“Maak het mogelijk om vervangende nieuwbouw van de basisscholen De Leilinde en De 

Dromenvanger in Oudheusden snel te kunnen realiseren zoals omschreven onder deel 1 in het 

projectplan “Vervangende Nieuwbouw scholen Oudheusden” d.d. 2 juli 2018  (is definitiefase). Dit in 

samenwerking met in ieder geval de betrokken schoolbesturen van Scala en Willem van Oranje en 

mogelijk Mikz Kinderopvang. Andere ontwikkelingen in de wijk worden niet meegenomen bij de 

bepaling van de ruimtevraag”. 

 

Met het verlenen van deze opdracht aan de organisatie is de initiatieffase van het project afgesloten 

en kan worden overgegaan naar de definitiefase.  

 

Hoe het traject verder fasegewijs verloopt kunt u terugzien in de bijgevoegde infographic. Het gaat nu 

om de stappen waar een groene cirkel omheen staat. Eind van het jaar verwachten we een besluit te 

kunnen nemen over de locatie.  

 

Vandaag worden de omwonenden van de 3 potentiële locaties én alle ouders van kinderen die op 

beide scholen zitten door middel van een brief geïnformeerd. 

 

 




