Locatieonderzoek onderwijshuisvesting Wilhelmaschool – Locatie Verdilaan 14a Doetinchem d.d. 20-02-2020
Ligging en bereikbaarheid
Korte beschrijving van
bereikbaarheid met de auto

:

Korte beschrijving van
bereikbaarheid met de fiets

:

Dichtstbijzijnde bushalte

:

Gebouw is goed bereikbaar
(bij voorkeur lopend of per
fiets < 15 min
Vanuit de omgeving is er goed
zicht op het gebied rondom
de entree(s)
Specifieke aandachtspunten
vanuit de omgeving
Gymzaal aanwezig in nabije
omgeving

:

op zich wel, wel erg druk

:

minder, school zit op hoek maar
afstand van de weg

:

ervaren verkeersonveiligheid, zie
verder memo verkeer
ja

:

De locatie ligt in de woonwijk en
is toegankelijk via een relatief
smalle weg, die aan beide zijden
wordt begrensd door een stoep.
Hierop wordt geparkeerd door
inwoners.
Er is geen aparte fietsstrook,
maar er wordt niet snel gereden
en de weg is overzichtelijk
genoeg.

Parkeren en verkeer
Gebouw is via veilige loop- en
fietsroutes bereikbaar?
Verkeersstromen rondom het
gebouw leveren geen
onveilige situaties op?

:

Aantal parkeerplaatsen
volgens CROW-norm of
gemeentelijke norm
Aantal parkeerplaatsen
aanwezig op terrein
schoollocatie
Aantal parkeerplaatsen
aanwezig buiten schoollocatie
Totaal aanwezige
parkeerplaatsen
Aantal aanwezige
parkeerplaatsen voldoet aan
CROW of gemeentelijke
norm?

:

46

:

0

:

meer dan 46

:

meer dan 46

:

Er zijn voldoende
parkeerplaatsen. Echter, er is
nauwelijks tot geen ruimte om
ruimtelijke fysieke aanpassingen
te maken in de toekomst. Er is
een hoge mate van bebouwing en
het aantal openbare pp in relatie
tot o.a. de aangrenzende flats is
beperkt te noemen.

:

Ja. Echter, bij het brengen en
halen ontstaat hierdoor een grote
druk op de toegankelijkheid en
bereikbaarheid. Dit heeft niet
geleid tot ongelukken, maar de
buurt (buurtcommissie Verdilaan)
ervaart wel verkeersonveiligheid.
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Algemene gegevens gebruiker
Naam School

BRIN-nummer

:

Wilhelminaschool (volledig:
VERENIGING VOOR
PROTESTANTS CHRISTELIJK
ONDERWIJS AAN DE
WILHELMINASCHOLEN TE
DOETINCHEM)
04PI

Straat en nummer

:

Verdilaan 14a

Postcode en plaats

:

7002 LN Doetinchem

Pand ID (BAG)

:

222100000605958

Functie (BAG)

:

bijeenkomst, onderwijs

Oorspronkelijk bouwjaar

:

1974

Jaar van evt. renovatie of uitbreiding

:

2009, 2014

Totaal aantal m2 BVO

:

1.378

Aantal leerlingen per 01-10-2019

:

260

Leerlingenprognose

:

270

Ruimtebehoefte in m BVO o.b.v.
leerlingenprognose

:

1.558

Medegebruiker

:

Kinderopvang Twinkel

Huidig aantal leerlingenplaatsen

:

2 klassen / groepen

Totaal aantal m2 BVO in gebruik

:

Prognose aantal leerlingenplaatsen

:

40 (2 klassen / groepen)

Ruimtebehoefte o.b.v.
leerlingenprognose

:

250 - 300

2

Bestemmingsplan

Kadastrale gegevens
:

Kadastrale gegevens en
eigendomsgegevens
Perceelnummer(s):

:
:

Vereniging voor Chr. Nationaal
schoolonderwijs te Doetinchem
D2121:
3.580 M2
D2022:
1.503 M2
Totaal:
5.083 m2
1.080 m2

Grondoppervlak gebouw

:

Grondoppervlak terrein

:

4.003 m2

Totaal oppervlak

:

5.083 m2

Bestemming

:

Maatschappelijk

Maximaal bebouwingspercentage
Maximale bouwhoogte

:
:

30%
10 meter

Maximale goothoogte

:

6 meter

Evt. beperkingen

:

Risico’s

Technisch
Aantal bouwlagen

:

1

Aanwezigheid asbest

:

Niet bekend

Technische conditie van het gebouw

:

Conditiemeting 2019 aanwezig

Bodemverontreiniging

:

Niet bekend

Gebouwstructuur / opbouw
hoofddraagconstructie:
Installatie: type verwarming

:

Overig

:

Installatie: type ventilatie

:

Installatie: type koeling

:

Energielabel / Energie-index

:

Toegankelijkheid gebouw

:

Rolstoeltoegankelijk

Toegankelijkheid terrein

:

Terrein afsluitbaar middels poort

:

