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NIEUWSBRIEF

IKC ZEVENHOVEN
Voor u ligt de nieuwsbrief IKC Zevenhoven. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen,
vooral ook van de ontwikkelingen die minder zichtbaar zijn.

Architect geselecteerd voor het ontwerpen van het gebouw

De partners van het IKC hebben een architect gekozen! Via een nationale aanbestedingsprocedure konden belangstellende architectenbureaus zich inschrijven. Uit alle inschrijvingen zijn vijf bureaus geselecteerd. Deze vijf bureaus presenteerden vervolgens hun visie op het IKC Zevenhoven aan de partners. LKSVDD architecten is hierbij geselecteerd als
architect voor het IKC Zevenhoven. Dit bureau heeft al veel ervaring met het ontwerpen van multifunctionele schoolgebouwen. De visie van LKSVDD op het project sprak de partners erg aan, met aandacht voor architectuur, functionaliteit
en duurzaamheid. De architect is samen met een ontwerpteam en de partners van het IKC van start gegaan met de
eerste schetsontwerpen van het gebouw.

Programma van eisen voor gebouw en samenwerking

De afgelopen maanden hebben de partners van het IKC hard gewerkt aan het opstellen van een programma van eisen
voor het nieuwe IKC. Het programma van eisen bestaat uit twee delen:

1. Hoe willen we inhoudelijk met elkaar samenwerken
Dit deel gaat in op onderlinge samenwerking binnen het IKC. Bijvoorbeeld op het gebied van gezamenlijke activiteiten, één pedagogische visie en het betrekken van ouders bij het IKC. Op basis van het programma van eisen
hebben verschillende werkgroepen de plannen verder uitgewerkt. Ook hebben de IKC partners gesproken met
organisaties waarmee zij willen samenwerken, zoals onder andere het Centrum voor Jeugd en Gezin, kinderfysiotherapie, logopedie en de bibliotheek. Eventuele andere partners die een langdurige samenwerking willen aangaan en ruimte voor een activiteit nodig hebben, kunnen zich nog aanmelden. Geïnteresseerden kunnen een mail
sturen naar Rianne Steenbrink via info@nieuwkoop.nl.

2. Aan welke eisen moet het gebouw voldoen?
Het andere deel van het programma van eisen gaat over de eisen aan het gebouw waar het IKC in gehuisvest
wordt. Zoals welke activiteiten moeten er kunnen plaats vinden in het gebouw, wat voor ruimtes zijn hier voor
nodig, aan wat voor eisen moeten deze ruimtes voldoen? Met deze informatie gaat de architect binnenkort aan de
slag om het gebouw vorm te gaan geven.

Opties verkeer- en parkeersituatie besproken

15 mei jl. was er een tweede bijeenkomst met direct omwonenden van het IKC. Tijdens deze avond presenteerden we
de uitkomsten van het extra onderzoek naar verkeer en parkeren. Naar aanleiding van de resultaten hebben we met
elkaar verschillende mogelijkheden besproken voor een nieuwe inrichting van de verkeer- en parkeersituatie rondom
het IKC. Deze mogelijkheden werken we nu verder uit. Na de zomervakantie organiseren we een inloopbijeenkomst
voor alle inwoners van Zevenhoven-Noordeinde. Tijdens deze bijeenkomst komt het onderwerp verkeer en parkeren
uitgebreid terug.

Wat gebeurt er de komende tijd op de bouwlocatie?

Eind vorig jaar is het oude schoolgebouw op het IKC locatie gesloopt. Dit hebben we gedaan om mogelijke overlast en
vandalisme bij een leegstaand gebouw te voorkomen. Momenteel staan er nog bouwhekken om het terrein heen. Binnenkort egaliseren we het terrein en zaaien we het in met gras, zodat er tijdelijk een open groen veld ligt. Dit veld wordt ook
gebruikt voor het huttendorp in de zomer. Waarschijnlijk starten we in het najaar van 2019 met de voorbereidende bouwwerkzaamheden.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Vorig jaar juni presenteerden we de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Opmerkingen tijdens de bijeenkomst en later
tijdens een overleg met direct omwonenden zijn waar mogelijk verwerkt. Inmiddels is het document vastgesteld. De
stedenbouwkundige randvoorwaarden vormen de basis voor de architect om binnen die ruimtelijke kaders een IKC gebouw te ontwerpen.

Inrichting openbaar gebied en bestemmingsplan

Op het moment dat de architect start met het ontwerp van het gebouw, starten we ook met het opstellen van een bestemmingsplan. Dit is nodig omdat het IKC gebouw niet exact past binnen de oorspronkelijke bestemming van de voormalige
basisschool in Zevenhoven. In het bestemmingsplan houden we rekening met de afstand van het IKC tot de bestaande
bebouwing, de hoogte van de bebouwing en de zone van de gasleiding. Ook het aangrenzende openbaar gebied wordt
meegenomen.

Nieuwe wethouder voor IKC ontwikkelingen

Met de start van een nieuw college na de verkiezingen is er een nieuwe wethouder betrokken bij de ontwikkeling van Integrale Kindcentra, Bernadette Wolters. Zij heeft ook de onderwerpen sociaal domein en duurzaamheid in haar portefeuille.
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Vragen en informatie

In een (Nieuwkoops) Integraal Kindcentrum (IKC) werken verschillende
partners vanuit één visie samen aan een eigentijds en compleet aanbod
voor het kind op het gebied van onderwijs, opvoeding, opvang, ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning. Hierbij staat het kind centraal.
De partners van het IKC Zevenhoven zijn basisschool De Diamant, Stichting Kinderopvang Liemeer, Kinderopvang De Ark, Stichting Peuterspeelzalen Nieuwkoop en de gemeente Nieuwkoop.
Heeft u vragen over wat de ontwikkeling van het IKC voor gevolgen
heeft voor uw kind of heeft u vragen over de verschillende partners?
Dan kunt u contact opnemen met de directeuren van basisschool De
Diamant, Stichting Kinderopvang Liemeer, Kinderopvang De Ark of
Stichting Peuterspeelzalen Nieuwkoop.
Heeft u vragen over de procedures of de rol van de gemeente? Neemt u
dan contact op met Rianne Steenbrink (procesmanager), via telefoonnummer 14 0172 of via info@nieuwkoop.nl (onder vermelding van IKC
Zevenhoven).

