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In eerdere berichten informeerden wij u 
als IJsselgraaf en de gemeente 
Doetinchem dat we samen een inten-

sief traject doorlopen over de toekomstige 
huisvesting van OBS De Hogenkamp. 
Graag praten wij u bij. 

Stand van zaken huisvestingsplannen
We zijn bezig met het formuleren van een 
gezamenlijk voorstel voor huisvesting van 
OBS De Hogenkamp. Daarover moet het 
college een besluit nemen. En vervolgens is 
de gemeenteraad dan aan zet. Het streven 
was dat de raad in april zich over dit voorstel 
zou buigen. Dat is niet haalbaar gebleken. 
De voorbereiding voor het formuleren van 
een goed voorstel en de afstemming met 
alle partijen die betrokken zijn, zoals ver-
keerskundigen, vergunningverleners, advi- 
seurs, stedenbouwkundigen etc., kost meer 
tijd dan waar we in eerdere instantie reke-
ning mee hebben gehouden. 

Dat neemt niet weg, dat we met elkaar 
stappen zetten op weg naar een gezamen-
lijke insteek, een gezamenlijk voorstel voor 
de toekomstige huisvesting van OBS De 
Hogenkamp.

Oorspronkelijk plan huidige pand
De afgelopen periode hebben we ook het 
oorspronkelijke plan nog eens goed on-
der de loep genomen. Het is verder aan-
gescherpt door goed na te gaan of het  
mogelijk is nog besparingen te vinden in 
de manier van bouwen, de materialen etc. 
Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen 
die maken dat het project goedkoper uit-
gevoerd kan worden; zonder in te boeten 
aan kwaliteit voor het onderwijs. Tegelij-
kertijd moeten we rekening houden met de 

prijsstijgingen in de afgelopen periode en 
het prijsniveau van de huidige bouwmarkt. 
Dit is ook een belangrijk element in de ge-
sprekken die we met elkaar voeren. We 
kunnen dus op voorhand niet aangeven of 
het plan haalbaar is of dat er opnieuw naar 
alternatieven zal worden gekeken. 

Oplossingen voor parkeerdruk in de wijk
In overleg met de inwoners van de wijk (de 
klankbordgroep) zijn oplossingen bedacht 
voor de hoge parkeerdruk in de wijk. Dat 
geldt ook voor de opstoppingen die ont-
staan gedurende de periode dat kinderen 
gehaald en gebracht worden. 

Zoals eerder is toegezegd in brieven aan 
wijkbewoners houden we bij de plannen 
voor De Hogenkamp ook rekening met 
deze parkeer- en verkeersmaatregelen. Dat 
betekent dat als er een nieuwbouwplan 
komt voor de school aan de Lohmanlaan er 
ook een voorstel bij hoort voor de verkeer- 
en parkeersituatie.

Wij houden u op de hoogte
Natuurlijk willen wij u graag regelmatig 
blijven informeren over de ontwikkelingen 
rond de toekomstige van huisvesting van 
OBS De Hogenkamp. U krijgt dan ook in 
het vervolg regelmatig deze nieuwsbrief 
in uw elektronische postbus met daarin het 
laatste nieuws.

Laatste nieuws over huisvesting 
OBS Hogenkamp
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