Zevenhoven/Noordeinde, 9 december 2016

Beste ouders / verzorgers,
Met deze brief wil ik graag gehoor geven aan de informatiebehoefte die ik bij ouders signaleer over de
realisatie van onze toekomstige schoollocatie. Ik begrijp uw behoefte aan duidelijkheid en besef dat er te
veel tijd is verstreken tussen de laatste brief van voor de zomervakantie, de inloopavond van 26 oktober en
nu.
In de brief van 30 juni informeerden wij u over ons voornemen om voor zowel locatie Noord als voor locatie
Zuid een omgevingsvergunning aan te vragen. Dit voornemen hebben wij met de gemeente besproken. De
gemeente maakte ons echter duidelijk dat het niet zinvol is om twee vergunningen aan te vragen, zonder te
weten waar De Diamant in de toekomst gehuisvest zal zijn en dat eerst onderzocht moet worden wat de
meest gewenste nieuwbouwlocatie is. Het intrekken van de bouwaanvraag was voor veel ouders
teleurstellend. Een positieve ontwikkeling is echter dat de gemeente De Diamant naar voren heeft gehaald
in het nieuwbouwproces. Dat betekent een tijdswinst van zeker drie jaar.
Tijdens de inloopavond van 26 oktober heeft de gemeente toegezegd voor de kerstvakantie met een
besluit te komen. Het is nog geen Kerst, maar inmiddels is het wel december. Het besluitvormingsproces
over locatie A of B is nog gaande en daardoor is er eenvoudigweg geen nieuws te melden. Volgende week
dinsdag 13 december heb ik samen met directeur-bestuurder Thea Janson een vervolgoverleg met de
gemeente. Ik hoop van harte dat ik u na dit overleg wel van meer nieuws kan voorzien.
Het streven is en blijft om zo snel mogelijk naar één schoolgebouw over te gaan. Ik ga daar mijn uiterste
best voor doen en houd u op de hoogte van de ontwikkelingen, waarbij, zo kan ik u melden, gewerkt wordt
aan een meer structurele vorm van communicatie met u.
En u weet: mijn deur staat altijd open.
Met vriendelijke groet,
Hans Broekkamp
Directeur

