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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief voortgang realisatie scholen en gymzaal Souburg zuid

Geachte heer/mevrouw,

In 2017 besloot uw gemeenteraad tot nieuwbouw voor de scholen Tweemaster/Kameleon 
en de Burcht-Rietheim op de bestaande hoofdlocaties. Tevens besloot u tot nieuwbouw 
voor het bewegingsonderwijs in de Braamstraat. In deze brief informeren wij u over de 
voortgang en de planning voor de komende periode.

In de afgelopen periode is samen met de scholen aan de randvoorwaarden voor de nieuw 
te bouwen scholen gewerkt. Door de scholen vooral onderwijsinhoudelijk met een vertaling 
naar programma’s van eisen en ruimten. Door beide scholen is in samenspraak met 
Kinderopvang Walcheren gekozen om een integraal kind centrum (IKC) te gaan vormen. 
Dat betekent dat naast de onderwijshuisvesting, die van gemeentewege wordt gerealiseerd, 
ook opvangvoorzieningen voor 0-4 jarigen worden gerealiseerd door de scholen en/of 
kinderopvanginstelling.

Door de gemeente is voor de te realiseren gymzaal met de scholen voor het daggebruik en 
met gymnastiekvereniging DIOS voor het avondgebruik een programma van eisen 
geformuleerd.

Voor alle drie de locaties zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de inpassing van 
de gebouwen en functies voor wat betreft verkeer en parkeren vastgesteld. Dit proces is in 
nauw overleg met de omgeving vormgegeven. Naast input uit een tweetal 
inloopbijeenkomsten heeft de daarvoor ingestelde klankbordgroep in een aantal 
bijeenkomsten een constructieve bijdrage geleverd. De uitkomsten van dit proces zijn 
opgenomen in een zogenaamde bouwenveloppe die de kaders vormen voor het ontwerp.  

Onder andere door bestuurswisselingen bij de betrokken schoolbesturen, de vorming van 
ons nieuwe college, maar ook de wijziging van de VNG normbedragen is er enige 
vertraging ontstaan in de voortgang van het project. Wij kiezen er met de schoolbesturen 
voor om de aanbesteding voor alle drie de bouwwerken gezamenlijk uit te zetten, waarbij 
niet alleen het ontwerp maar tegelijk ook de bouw wordt uitgevraagd.
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In het komende halfjaar zal de aanbesteding worden voorbereid en uitgevoerd tot en met de 
contractvorming. In deze zelfde periode zullen wij de tijdelijke huisvesting van beide scholen 
voorbereiden, zodanig dat eind 2019 de bouwactiviteiten kunnen starten. Wij zullen u via de 
kwartaalrapportages over de voortgang verder op de hoogte houden.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


