Nieuwsbrief
Samen op weg naar een nieuw gebouw voor onderwijs, sport en ontmoeten
Meierijstad: 25 mei 2022
Beste ouders, gebruikers en omwonenden van de toekomstige MFA de Groene Long,
Eén multifunctioneel gebouw dat, naast ruimte voor onderwijs en sport, ook ruimte biedt voor andere
maatschappelijke functies. Dat is de wens van basisscholen de Springplank en Kienehoef, kinderopvangorganisatie
De Verbinding, Wijkraad KCK Rooi, de sportverenigingen, seniorenraad Meierijstad, Welzijn de Meierij en de
gemeente. En dat gebouw gaat er nu komen.
De voorbereidingen voor Multi functionele Accommodatie de Groene Long zijn in volle gang!
Er zijn, sinds de bijeenkomst in juli 2021, flinke stappen gezet. Gemeente Meierijstad, Stichting Verdi Onderwijs en
Stichting SAAM* scholen willen u in deze nieuwsbrief graag meenemen in de voortgang.

Samenwerking onder één dak
De toekomstige gebruikers van het gebouw hebben goed naar elkaar geluisterd om te komen tot het plan. Door
elkaars krachten te benutten, ligt er nu een programma voor om tot een goede samenwerking onder één dak te
komen. Het nieuwe gebouw biedt straks nieuwe kansen voor onderwijs, sport en ontmoeten en is daarmee van
grote toegevoegde waarde is voor de leefbaarheid voor jong en oud in de wijk.

Peggy van Zitteren, directeur basisschool de Springplank: “Wij kijken enorm uit naar een fantastisch nieuw gebouw
waarin kinderen kunnen spelen en leren en waar iedereen kan sporten en elkaar kan ontmoeten”.

Waar gaat het gebeuren?
Het nieuwe, duurzame gebouw komt op de plek waar nu basisschool De Springplank staat. Het gaat ruimte bieden
aan de twee basisscholen, Kienehoef en De Springplank. Ook komt er een sportvoorziening, een ruimte voor
vechtsporten , een kinderdagopvang en een ruimte voor wijkactiviteiten die ook als sportkantine kan worden
gebruikt.

Wie gaat het ontwerpen?
Inmiddels is de architect bekend. Het gebouw wordt door Thomas Architecten uit Den Bosch worden ontworpen. De
architect inventariseert momenteel de wensen van de toekomstige gebruikers van de MFA. Op basis van die
gesprekken maakt de architect de eerste tekeningen, die vervolgens breed worden gepresenteerd, zodat iedereen
de gelegenheid heeft hierop te reageren.

Kennismaking Thomas Architecten
“Wij van Thomas Architecten zijn ontzettend blij dat we de aanbesteding van MFA De Groene Long hebben
gewonnen! Voor ons bureau een bijzonder project dankzij de vele unieke gebruikers die straks in het
multifunctionele gebouw gehuisvest worden.

Het project past uitstekend bij ons team dat bestaat uit architecten en interieurarchitecten. Wij vinden het namelijk
belangrijk dat gebouw en interieur tegelijkertijd worden ontwikkeld om zodoende een betere (school)omgeving voor
de gebruikers te maken”.

Wat moet er nog meer gebeuren?
Om het gebouw op de gewenste plaats te kunnen bouwen, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Hiervoor
dienen verschillende onderzoeken te worden uitgevoerd. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de bodemkwaliteit,
naar eventuele archeologische waarden, flora en fauna en uiteraard parkeren en verkeer. De verwachting is dat het
aangepaste ontwerpbestemmingsplan nog dit jaar in procedure kan worden gebracht.

Wanneer gaat dit gebeuren?
We gaan volle kracht vooruit! Het is de bedoeling dat De Springplank in de eerste helft van 2023 wordt gesloopt.
Daarna gaat de nieuwbouw van start. Als alles volgens plan verloopt, kan het langverwachte gebouw met de start
van het schooljaar 2024/2025 in gebruik worden genomen.

Heeft u nog vragen?
Als u vragen heeft, kunt u deze stellen via het volgende e-mail adres: frankvanwetten@saamscholen.nl

