
 
 
 
 

 
Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2019-106) 

 
 

 
Documentnummer: 1268030 / 1500104  
Inlichtingen bij: I. Jansen 
Telefoonnummer:  (0314) 373 845 
 Pagina 1 van 2 

 
   

 

Onderwerp: Stand van zaken huisvesting obs Hogenkamp  
Portefeuillehouder: Wethouder Sluiter 
Datum: 12 november 2019  

 

 
Kennis te nemen van 
De stand van zaken met betrekking tot de huisvesting obs Hogenkamp. 
 
Context 
Naar aanleiding van het structureel stijgend aantal leerlingen bij obs Hogenkamp is tijdens 
uw vergadering van juni 2017 een krediet verstrekt voor de ver-/nieuwbouw van de locatie 
Lohmanlaan. Het ver-/nieuwbouwplan is door het schoolbestuur voorbereid en in 
december 2017 aanbesteed. Vervolgens is de aanbesteding, vanwege een overschrijding 
van het beschikbare budget, on hold gezet. Ook was een pas op de plaats noodzakelijk 
omdat de sloop nog niet uitgevoerd kon worden omdat eerst een natuurtoets moest 
worden uitgevoerd. U bent hierover in december 2018 en april 2019 geïnformeerd.  
 
In het afgelopen jaar zijn alternatieve locaties bezien. Deze waren niet of niet op 
afzienbare termijn beschikbaar te maken. Dit had tot gevolg dat onderzocht is of, in 
gezamenlijkheid tussen school en gemeente, tot een vanuit beide partijen gedragen 
uitwerking en aanpassing van de optie van het bestaande ver-/nieuwbouwplan kan 
worden gekomen. 
 
In juni 2019 hebben wij u op de hoogte gesteld dat dit ver-/nieuwbouwplan van het 
huidige gebouw van Hogenkamp niet haalbaar is gebleken door het groeiende aantal 
leerlingen. 
Het nieuwe aantal leerlingen vraagt om zoveel concessies wat betreft benodigde 
speelruimte, veilige verkeersroutes, voldoende parkeermogelijkheden en voldoende 
mogelijkheden om onderwijsvernieuwing vorm te kunnen geven, dat het niet 
verantwoord is een dergelijk leerlingenaantal op die plek te huisvesten. 
 
We zijn dan ook opnieuw op zoek naar een goede plek dat als alternatief kan gelden voor 
de huisvesting van de school in de wijk. Dit neemt enige tijd in beslag. Dat betekent dat 
voor de korte termijn de locatie Houtsmastraat in Overstegen de komende jaren in 
gebruik blijft. Wij gaan hierbij uit van een periode van maximaal 5 jaar. 
 
Tijdens de raadsvergadering van 18 juli 2019 hebben wij toegezegd u in het najaar te 
informeren over de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van obs 
Hogenkamp. 
 
Tijdelijke locatie Houtsmastraat 
Aangezien de locatie aan de Houtsmastraat langer dan in eerste instantie is voorzien in 
gebruik blijft is, in samenspraak met obs Hogenkamp, bekeken wat minimaal nodig is aan 
reparatiewerkzaamheden. Dit met als doel de locatie op een aanvaardbaar niveau te 
brengen zodat een goed onderwijsklimaat wordt gecreëerd.  
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Inmiddels zijn in de herfstvakantie al enkele werkzaamheden uitgevoerd. Daar waar 
kleinere werkzaamheden direct opgepakt kunnen worden, gebeurt dit ook. Voor overige 
grotere werkzaamheden komen wij bij u terug met een voorstel ten behoeve van het 
benodigd raadskrediet. 
 
Structurele oplossing huisvesting obs Hogenkamp 
Met het bestuur van IJsselgraaf is afgesproken dat wij in gezamenlijkheid de opgave om 
tot een structurele oplossing te komen oppakken. Wij zijn gestart met het gezamenlijk 
langslopen van de locaties die in een eerder stadium van onze zoektocht al in beeld 
waren. Wij bekijken of de omstandigheden van deze locaties zodanig gewijzigd zijn 
waardoor deze opties haalbaar (te maken) zijn. Daarnaast worden nieuwe locaties in en 
rond de wijk onderzocht op haalbaarheid. In het bestuurlijk overleg is door ons beiden 
geconcludeerd dat dit geen eenvoudige zoektocht is. 
Tevens zijn afspraken gemaakt met betrekking tot communicatie. Wij stellen gezamenlijk 
een communicatieplan met een daarbij behorende communicatiekalender op. 
 


