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Project IKC Noord 

 

 

Voorstel: 

Bij de uitwerking van de wijziging van het bestemmingsplan De Bezelhorst/ 

IJkenberg de volgende uitgangspunten hanteren:  

1. als locatie voor het IKC Noord vast te leggen de ruimte tussen school 

Mariëndael en sportcentrum Rozengaarde (variant 3a+ uit het rapport Locatie 

Integraal Kindcentrum Doetinchem Noord); 

2. aan het gedeelte van de Bezelhorstweg tussen de Bilderdijkstraat en de Oude 

Rozengaardseweg de bestemming verkeer te onttrekken; 

3. aan de noordkant van sportcentrum Rozengaarde over de ligweide en de 

parkeerplaats een weg aan te leggen die de Bilderdijkstraat en de 

Bezelhorstweg verbindt.  

 

Inleiding 

In Doetinchem Noord komt een Integraal Kind Centrum, kortweg een IKC. De bestaande 

basisscholen Het Palet en Overstegen, en op termijn ook o.b.s. Hagen, verhuizen straks naar 

het IKC en vormen een gezamenlijke onderwijsvoorziening voor de buurten Noord en 

Overstegen. Het IKC biedt daarnaast ruimte voor buurtfuncties, zoals het wijkbedrijf en de 

buurtcoaches. Kortom, het IKC wordt een plek voor alle bewoners van beide buurten, jong en 

oud. 

 

Korte geschiedenis 

Met het raadsbesluit van 17 januari 2013 is de basis gelegd voor het nieuwe IKC, met kaders 

en kansen voor de nieuwe huisvesting en een voorbereidingskrediet om het besluit verder uit 

te werken. Een IKC in de directe omgeving van sportcentrum Rozengaarde is daarin een sterk 

bepalend uitgangspunt. Daarom is het bepalen van de locatie als een van de eerste taken 

opgepakt. Uitgebreid onderzoek heeft ertoe geleid dat de locatie op de Bezelhorstweg, tussen 

Mariëndael en Rozengaarde, als beste uit de bus kwam. Wij hebben hierover op 17 december 

2013 een besluit genomen.  

 

Er volgde een bijeenkomst met de buurt waar het collegebesluit over de locatie is toegelicht 

(januari 2014). Daarna nog een werksessie met de buurt (maart 2014). Tijdens deze avonden is 

een klankbordgroep opgericht. Vooral de verwachte toename van verkeer in de Huygensstraat 

baarde omwonenden zorgen. Wij hebben hierna verkeersalternatieven bekeken om de 

Huygensstraat te ontlasten. Omdat daarbij ook werd gekeken naar verkeersoplossingen in de 

nabijheid van de Beukenhage, zijn vanaf dat moment bewoners van de Beukenhage bij de 

communicatie betrokken en een aantal bewoners van de Beukenhage heeft zitting genomen in 

de klankbordgroep.  

 

De alternatieve oplossingen voor het verkeer zijn na de zomervakantie voorgelegd aan de 

klankbordgroep. Ook de Bomenstichting Achterhoek en de Milieuwerkgroep de Oude 

IJsselstreek zijn in de discussie betrokken.  
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De klankbordgroep en de Bomenstichting Achterhoek/Milieuwerkgroep de Oude IJsselstreek 

hebben over de beoogde locatie ingesproken tijdens de beeldvormende raad van 13 november 

2014. Conform de afspraak vanuit deze vergadering is op 10 december 2014 een informatie-

avond gehouden voor de buurt en de raadsleden. Deze informatieavond heeft aan de 

verwachtingen voldaan. De opkomst was uitstekend. Er is informatie uitgewisseld en er is goed 

naar elkaar geluisterd. De gemeente, de klankbordgroep van omwonenden en de 

Bomenstichting Achterhoek/Milieuwerkgroep de Oude IJsselstreek hebben gelijkwaardig hun 

alternatieven naar voren gebracht en beargumenteerd.  

 

Hoe nu verder? 

Voor de helderheid over het project en de voortgang ervan, is het nodig dat een besluit wordt 

genomen over de locatie van het IKC. De provincie Gelderland vindt het IKC Noord 

inhoudelijk een mooi en uniek project. Daarom is er ook een subsidie voor verleend. Maar de 

provincie dringt wel aan op spoed om de subsidie veilig te stellen.  

 

Om te komen tot een definitief besluit over de locatie voor het IKC hebben wij een rapport 

opgesteld waarin alle varianten van gemeente, klankbordgroep van omwonenden en 

Bomenstichting Achterhoek/Milieuwerkgroep de Oude IJsselstreek (opnieuw) worden 

beoordeeld en gewogen. Deze rapportage treft u hierbij aan.  

 

Rapport  

Om de varianten goed te kunnen beoordelen en af te wegen, staan in het rapport allereerst de 

kaders en de afwegingscriteria die we hebben gehanteerd.  

 

De kaders zijn als volgt: 

1. het algemeen gemeentelijk beleid voor brede maatschappelijke voorzieningen;  

2. het kader en de ambities van het IKC zoals genoemd in het raadsbesluit van 17 januari 

2013; 

3. relevant wettelijk kader; 

4. onderwijskundige kaders en wensen vanuit de gebruikers.  

 

Ad 1. algemeen gemeentelijk beleid voor brede maatschappelijke voorzieningen  

Op 11 juni 2009 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld. Het IHP laat 

zien hoe de gemeente om wil gaan met de toekomstige huisvesting van onderwijs in 

Doetinchem. Er staat onder meer dat de gemeente er naar streeft om “onderwijshuisvesting in te 

zetten als een instrument dat bijdraagt aan het versterken van de sociaal maatschappelijke structuur 

van een wijk. Naast de primaire functie van het schoolgebouw zal ook nadrukkelijk betrokken worden 

de betekenis van de voorzieningen voor de wijk en haar bewoners. Het gaat hier om de 

maatschappelijke betekenis van onderwijsgebouwen. Toekomstige huisvestingsinvesteringen zullen 

zoveel als mogelijk in deze beleidsmatige context worden geplaatst.” 

 

In de beleidsvisie De Doetinchemse Keuze (DDK) staan nabijheid, eigen kracht en menselijke 

maat centraal. Daarbij hoort dat bewoners en partners in de wijk (o.a. buurtcoaches, 

wijkbedrijf en scholen) elkaar zoveel mogelijk op een natuurlijke manier ontmoeten en zo tot 

verbindingen en initiatieven komen. 
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Door onze wijkgerichte aanpak weten we wat er in onze buurten en dorpen speelt. Samen 

met bewoners, buurtcoaches en partners stelt de wijkregisseur het wijkprogramma samen. 

Die aanpak speelt een belangrijke rol in het versterken van het gevoel van samenhang in de 

wijk. In de wijkprogramma’s gaat niet alleen om activiteiten die er voor zorgen dat inwoners 

elkaar leren kennen, maar ook dat buren daarna voor elkaar klaar staan. Veel van die 

activiteiten vinden plaats in en vanuit onze wijkcentra. Ook de buurtcoaches zijn daar 

gehuisvest. De wijkcentra spelen daarmee een centrale rol in het verwezenlijken van de 

ambities van zowel de wijkgerichte aanpak als DDK. 

 

Ad 2. Kader en ambities uit het raadsbesluit van 17 januari 2013  

De situering van het IKC is aan of in de nabije omgeving van Rozengaarde.  

Doelstelling is de realisatie van één gezamenlijke voorziening voor Noord en Overstegen.  

Een gebouw waarin basisonderwijs en alle vormen van kinderopvang onder één bestuur 

kunnen samenwerken overeenkomstig de nieuwe landelijke ontwikkelingen. Naast onderwijs 

krijgt het nieuwe IKC een functie voor de hele wijk; de nieuwe voorziening biedt de 

mogelijkheid voor het inrichten van een wijkcentrum, conform wijkwerk nieuwe stijl (DDK). 

Onder meer de buurtcoaches en het wijkbedrijf krijgen hier hun plek. Het in één gebouw 

huisvesten van deze maatschappelijke functies met de onderwijsfuncties biedt optimale kansen 

voor samenwerking en afstemming. 

 

Realisatie van de voorziening in de directe omgeving van Rozengaarde biedt een unieke kans 

voor slimme combinaties. Kinderopvang en buitenschoolse opvang kunnen gecombineerd 

worden met de indoor family entertainmenthal en het zwembad. Een derde deel van de huidige 

sporthal krijgt de functie van gymzaal voor het basisonderwijs van het IKC Noord en op 

loopafstand zijn sportvelden voor voetbal, atletiek en tennis. 

 

Het verbinden van educatie, sport en recreatie heeft een absolute meerwaarde voor de 

leefbaarheid van de hele wijk. Bundeling van initiatieven kan leiden tot mooie resultaten: 

- Sportcentrum Rozengaarde krijgt een impuls door de renovatie en de nieuwe functie van de 

sporthal en profiteert bovendien van de aanwezigheid van een nieuwe doelgroep in de 

directe omgeving. De basisschool profiteert van de aanwezigheid van uitgebreide 

mogelijkheden voor sport en bewegen in de directe omgeving. 

- De combinatie school, sportcentrum en (nieuwe) mogelijkheden van buitenschoolse opvang 

biedt kansen om de kinderen van de school meer te laten bewegen; een van de 

speerpunten van ons jeugdbeleid. 

- Het IKC en sportcentrum Rozengaarde worden door de koppeling van functies samen dè 

centrale ontmoetingsplek voor alle bewoners van de wijk. 

- Uit stedenbouwkundig oogpunt is het nieuwe complex een impuls en verrijking voor het 

gebied. 

 

De nieuwbouw is flexibel en duurzaam. Dat betekent onder meer dat het gebouw als het ware 

mee ademt met de behoefte aan ruimte en dat het voor meerdere doelen geschikt (te maken) 

is.  

Wat betreft duurzaamheid streven wij naar een concept waarbij bij de bouw rekening wordt 

gehouden met gebruik van duurzame en milieuvriendelijke materialen. Naast recentelijk 

bijgestelde eisen in het Bouwbesluit en het Programma van Eisen Frisse Scholen willen we 

verdere stappen zetten ten aanzien van zuinig gebruik van energie. Wij dagen de ontwerpers 

uit om hiervoor met verregaande oplossingen te komen. 
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Verkeersveiligheid rondom het IKC is evident, zeker met het oog op de kinderen die er straks naar 

school gaan. In ieder geval voor de oversteek van de Bilderdijkstraat zijn aanvullende 

maatregelen nodig, bijvoorbeeld door het plaatsen van een Verkeer Regel Installatie (VRI). Een 

verdiepingsstudie moet de precieze maatregelen die nodig zijn in beeld brengen.  

 

Ad 3. Relevant wettelijk kader 

Vanzelfsprekend moeten de locatie en het vast te stellen bestemmingsplan voldoen aan de 

wettelijke kaders die hiervoor gelden. Hierbij gaat het onder meer om toetsing aan de flora en 

faunawetgeving, de eisen aan veiligheid voor verkeer, voor parkeren, milieu-aspecten, 

enzovoorts.  

 

Ad 4. Onderwijskundig kaders en wensen vanuit de gebruikers  

Een kindcentrum is een integrale voorziening van onderwijs, opvang, welzijn en zorg waar 

kinderen van 0 tot 12 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen. Kortom: het kind staat centraal. 

Vanuit het onderwijs is het kernbegrip voor het nieuwe IKC de warme verbinding en dat uit zich 

in: 

- de verbinding tussen onderwijs en buitenschoolse opvang, met één team en één leiding-

gevende; 

- de verbinding tussen ouders en onderwijs. Ouders krijgen eenduidige communicatie en 

hebben met één organisatie te maken;  

- de verbinding in het onderwijs zelf: er is een doorgaande lijn van 0-12 jaar, vanuit één 

gezamenlijke, pedagogische visie; 

- de verbinding tussen de onderdelen van het aanbod dat de school biedt: onderwijs, opvang, 

sociaal emotionele ontwikkeling, sport, techniek, culturele activiteiten; 

- de verbinding door het delen van ruimte en materialen, wat leidt tot een efficiënte inzet van 

mensen en middelen. 

 

Deze warme verbinding reikt daarbij verder dan de onderwijsfuncties, want:  

- door alle functies onder één dak te brengen en flexibel gebruik te maken van de 

verschillende ruimtes in het gebouw, komt het integrale karakter van het IKC optimaal aan 

bod; 

- sport en spel maken nadrukkelijk onderdeel uit van het onderwijs in het IKC. Door 

letterlijk een directe en warme verbinding met de gymzaal te maken, kan gemakkelijker en 

frequenter gebruik worden gemaakt van de sportvoorziening. Ook buiten de ingeroosterde 

gymuren; 

- het IKC verbindt de ouders van de school. Het IKC is een ontmoetingsplek waar ouders 

niet alleen hun kinderen brengen en halen, maar ook terecht kunnen voor opvoedings-

vragen of andere ondersteuning (o.a. taalcursussen voor ouders); 

- de buurtcoaches en het wijkbedrijf krijgen een plek in het IKC en samenwerking ligt voor 

de hand. Want de buurtcoaches kunnen het onderwijs ondersteunen, omdat ze veel in 

gezinnen komen. En het wijkbedrijf kan een rol spelen bij het beheer van het gebouw. 

Tegelijk kan de werkplaats misschien gebruikt worden bij technieklessen in de bovenbouw. 

Er wordt dus echt verbinding gezocht tussen de gebruikers; 

- Tot slot maar zeker niet op de laatste plaats is ook voor het onderwijs belangrijk dat het 

IKC de bewoners van de wijk verbindt: het IKC is een echte wijkvoorziening, waar ook 

buiten schooltijden activiteiten kunnen plaatsvinden. 

 

  



 5 

 

 Doetinchem, 18 februari 2015 

 

 

Naast de kaders worden alle varianten getoetst aan de hand van afwegingscriteria, te weten: 

- de ambities voor het IKC en de kansen voor verbinding; 

- verkeer(veiligheid) en parkeren; 

- milieu, natuur, flora en fauna; 

- stedenbouwkundige kwaliteit. 

 

Alle varianten op een rij 

De ingebrachte varianten zijn: 

Variant1 verleggen Bilderdijkstraat gemeente 

Variant 2 locatie Bezel-Inn gemeente en Bomenstichting/ 

milieuwerkgroep 

Variant 3 afsluiten Bezelhorstweg gemeente 

Variant 3a afsluiten Bezelhorstweg + ontsluiting 

noordzijde 

gemeente 

Variant 3a+ afsluiten Bezelhorstweg + ontsluiting 

noordzijde en wijk 

gemeente 

Variant 4 locatie Bezel-Inn en Mariëndael gemeente 

Variant 5 op parkeerplaats Rozengaarde klankbordgroep 

Variant 5a op parkeerplaats en ligweide Rozengaarde klankbordgroep 

Variant 6 op locatie Mariëndael klankbordgroep 

Variant 7 rugby-, voetbalveld sportpark Bezelhorst  klankbordgroep en 

Bomenstichting/milieuwerkgroep 

 

Beoordeling varianten 

In onderstaande tabel staan alle varianten en hun beoordeling.  
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IKC ambitie / kansen voor verbinding 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1
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Toelichting en beoordeling van de varianten 

De beoordeling van de varianten van de gemeente (variant 1 t/m 4) levert als resultaat op dat 

variant 3a+ als meest positieve variant uit de bus komt. Alle andere alternatieven van de 

gemeente zijn, zoals ook eerder al geconstateerd door ons college, geen reëel of wenselijk 

alternatief.  

 

Variant 3a+ (afsluiten Bezelhorstweg + ontsluiting noordzijde en wijk) 

In variant 3a+ komt de IKC-ambitie optimaal tot z’n recht. Op deze locatie is kan het IKC 

letterlijk en figuurlijk het centrum van de wijk zijn, voor alle bewoners jong en oud. Het komt 

tegemoet aan de warme verbinding zoals de onderwijsinstellingen die voorstaan en biedt 

tegelijk plek voor de beoogde sociaal maatschappelijke functies voor de omwonenden. Er is 

een goede verbinding met sportcentrum Rozengaarde. Verkeersstromen van en naar het IKC 

worden gescheiden. Om verkeersoverlast in de omliggende straten te beperken, wordt de 

ontsluitingsweg van en naar de parkeerplaats tegelijk een nieuwe verbindingsweg tussen de 

Bilderdijkstraat en de Bezelhorstweg. Voor fietsers en automobilisten is er een gescheiden 

oversteek met VRI (Verkeers Regel Installatie). Overigens is wel aandacht nodig voor een 

doorgaand fietspad tussen de Marsmanstraat en Duval Slothouwerstraat. 

Nadeel van deze variant is dat een deel van de ligweide van Rozengaarde verdwijnt. Ook zullen 

er vier waardevolle bomen moeten verdwijnen. Verder wordt de bomenlaanstructuur aan de 

Bilderdijkstraat enigszins aangetast.  

 

Opmerking: Op 17 december 2013 hebben wij gekozen voor variant 3a. Het verschil met 

variant 3a+ is dat er een directe wegverbinding komt tussen de Bilderdijkstraat en de 

Bezelhorstweg. In variant 3a is alleen een ontsluiting van de parkeerplaats van Rozengaarde 

vanaf de Bilderdijkstraat voorzien. 

De plus is een uitdrukkelijke wens van omwonenden om het verkeer niet allemaal over de 

Huygensstraat, Oude Rozengaardseweg en Bezelhorstweg te leiden. Deze wens werd geuit 

tijdens de informatiebijeenkomst in januari 2014 waar het collegebesluit over de locatie werd 

gepresenteerd en tijdens de aansluitende werksessie in maart 2014. Op basis daarvan is variant 

3a+ ontwikkeld. 

 

Een van de twee varianten die de Bomenstichting Achterhoek/Milieuwerkgroep de Oude 

IJsselstreek inbracht is variant 2, die ook door de gemeente is ingebracht. Zoals hiervoor 

vermeld, wordt deze variant door ons als niet wenselijk geacht. 

 

De klankbordgroep van omwonenden heeft de varianten 5 tot en met 7 ingebracht. Variant 7 

is ook door de Bomenstichting Achterhoek/Milieuwerkgroep de Oude IJsselstreek ingebracht. 

Hierna volgt een samenvatting van de beoordeling van deze varianten (zie verder rapport 

Locatie Integraal Kindcentrum Doetinchem Noord). Al deze varianten hebben als voordeel dat 

de bestaande wegenstructuur wordt gehandhaafd.  

 

Variant 5 en 5a (op parkeerplaats en ligweide Rozengaarde) 

Deze varianten hebben grotendeels de IKC-ambitie in zich waar het gaat om directe relatie 

met Rozengaarde en de warme verbinding zoals de school die voorstaat. 

Voor de school is de verbinding met de sportzaal echter evident en in deze varianten ligt de 

sportzaal aan de andere kant van het sportcentrum. Uit dit oogpunt is de situering op de 

parkeerplaats niet voor de hand liggend.  
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Een ander nadeel is dat een groot deel van de huidige parkeerplaatsen verplaatst moeten 

worden naar elders in het gebied. In de huidige situatie kan dit bijna uitsluitend in de bestaande 

groene gebieden, zoals naast school Mariëndael. Bovendien komen de parkeervoorzieningen 

dan decentraal te liggen ten opzichte van het nieuwe gebouw (en van het zwembad). Ook zijn 

er te weinig mogelijkheden om veilige Kiss&Rid-zones te maken, omdat voetgangers, fietsers 

en automobilisten onvoldoende van elkaar worden gescheiden.  

 

Variant 6 (verplaatsing Mariëndael) 

Deze variant gaat uit van een verhuizing van school Mariëndael. Wat ons betreft is dit niet 

mogelijk. Mariëndael is een school voor kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke 

beperking. Juist voor deze kinderen is de directe nabijheid van het therapiebad in Rozengaarde 

uiterst belangrijk. Ook maken zij gebruik van de sportzaal. Verhuizen naar een andere locatie 

betekent een vervoersproblematiek en een belasting voor de kinderen en hun begeleiders. 

Het huidige gebouw is bovendien zeer geschikt door de ruime opzet en indeling. Daar komt bij 

dat voor eventuele sloop en nieuwbouw een extra uitgave betekent van 2 miljoen euro. 

Dit bedrag is niet beschikbaar. Deze variant heeft dan ook niet onze voorkeur.  

 

Variant 7 (op sportpark De Bezelhorst) 

In deze variant is er geen fysieke verbinding tussen het IKC en sportcentrum Rozengaarde en 

intensief gemeenschappelijk gebruik en samenwerking met Rozengaarde wordt belemmerd.  

Het druist ook in tegen de wensen vanuit de onderwijsinstellingen voor een warme verbinding. 

De decentrale ligging, aan de rand van de wijk, druist ook in tegen onze eigen ideeën dat het 

IKC letterlijk en figuurlijk een centrale plek in de wijk moet zijn. In deze variant staat het IKC 

buiten de wijk en heeft daar geen binding mee. Gebruikers gaan er naar toe omdat die functie 

er zit, maar een (spontane) ontmoetingsfunctie heeft het IKC daar niet. Inherent aan de functie 

van het IKC is belangrijk dat het integraal onderdeel is van de samenleving. Op deze locatie 

staat het IKC allesbehalve centraal. Een relatie met de door het IKC meest gebruikte 

sportvoorzieningen is er niet.  

Een dergelijke decentrale ligging heeft niet onze voorkeur. Wij beogen een IKC in het hart van 

de wijk, voor alle bewoners van die wijk, jong en oud.  

 

Voor een uitgebreidere toelichting op de beoordeling van de varianten verwijzen wij u graag 

naar het rapport. 

 

Conclusie 

Hiervoor concludeerden wij al dat wij uit onze eigen varianten, variant 3a+ als meest wenselijk 

en reëel zien. Dit is aanpassing van de variant die wij eerder hebben gekozen, op basis van 

eerdere reacties uit de buurt.  

Van de varianten die de klankbordgroep en de Bomenstichting Achterhoek/Milieuwerkgroep 

de Oude IJsselstreek hebben ingebracht, zien wij de varianten 5 en 5a (op parkeerplaats en 

ligweide Rozengaarde) als meest reële alternatief voor 3a+. Ook deze varianten maken een 

fysieke en warme verbinding mogelijk met sportcentrum Rozengaarde.  
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Echter, er zijn drie cruciale overwegingen die de doorslag geven voor de keuze van de locatie 

tussen Mariëndael en sportcentrum Rozengaarde, op de huidige Bezelhorstweg (variant 3a+). 

Deze overwegingen zijn:  

- De centrale ligging, dicht bij andere voorzieningen maken zowel een inhoudelijke als fysieke 

(warme) verbinding mogelijk tussen sportcentrum Rozengaarde en IKC Noord. In het licht 

van toekomstige ontwikkelingen kunnen deze verbindingen ook tot stand komen met 

Mariëndael. 

- Door aan de noordkant van Rozengaarde een weg aan te leggen die de Bilderdijkstraat 

verbindt met de Bezelhorstweg is sprake van spreiding van de intensiteit van het 

autoverkeer. Deze constructie maakt bovendien een scheiding mogelijk tussen fietsverkeer 

en autoverkeer. Met het oog op de verkeersveiligheid komt op de Bilderdijkstraat een 

fietsveilige toegang tot het nieuwe gebouw, gescheiden van het autoverkeer. 

- Bij deze variant is er voldoende ruimte voor het parkeren en voor het (veilig) halen en 

brengen van de kinderen vlak de voorziening. 

 

Communicatie 

Onze partners uit het onderwijs (Stichting IJsselgraaf, school Mariëndael), het bestuur van 

Bezell-Inn, het bestuur van Rozengaarde, de klankbordgroep van omwonenden en de 

Bomenstichting Achterhoek/Milieuwerkgroep de Oude IJsselstreek zijn voorafgaand aan 

bespreking en besluitvorming in de raad persoonlijk geïnformeerd over de inhoud van dit 

raadsvoorstel. Omwonenden worden via de website van het IKC Doetinchem Noord en de 

website van de gemeente geïnformeerd over de bespreking en besluitvorming in de raad. 

Na uw besluit worden alle voornoemde betrokkenen geïnformeerd. De pers informeren wij 

via een persbericht en toelichting door de projectwethouder tijdens een persgesprek. 

Voor het vervolgtraject na het raadsbesluit over de locatie maken wij een communicatie-

voorstel gemaakt. Deze sturen wij u ter kennisname toe. 

 

Financiën 

De kosten voor aanpassing van de wegenstructuur van de gekozen variant zijn begroot op  

€ 950.000,-. De jaarlijkse lasten van afschrijving en de rente kunnen worden gedekt uit de 

investeringsagenda onderwijs. Daarnaast wordt een BDU-subsidie ontvangen van de provincie 

voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, onder andere voor het aanbrengen van de  

VRI-installatie. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

ing. N. van Waart,       bc. N.E. Joosten, 

secretaris         burgemeester 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over project IKC Noord; 

 

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

Bij de uitwerking van de wijziging van het bestemmingsplan De Bezelhorst/IJkenberg 

de volgende uitgangspunten te hanteren:  

1. als locatie voor het IKC Noord vast te leggen de ruimte tussen school Mariëndael en 

sportcentrum Rozengaarde (variant 3a+ uit het rapport Locatie Integraal Kindcentrum 

Doetinchem Noord); 

2. aan het gedeelte van de Bezelhorstweg tussen de Bilderdijkstraat en de Oude 

Rozengaardseweg de bestemming verkeer te onttrekken; 

3. aan de noordkant van sportcentrum Rozengaarde over de ligweide en de parkeerplaats een 

weg aan te leggen die de Bilderdijkstraat en de Bezelhorstweg verbindt. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 26 februari 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


