Locatieonderzoek onderwijshuisvesting Wilhelmaschool – Locatie Boddens Hosangstraat 98 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

:

ja

:

ja

:

Kiss&ride zone met
parkeerplaatsen
In het gebouw

:

Deze school ligt aan een
drukke doorgangsweg, waar
continue verkeer op rijd met
verschillende doelen /
bestemmingen.
Er is geen aparte fietsstrook
maar het zicht is over het
algemeen voldoende.

Parkeren en verkeer
Gebouw is via veilige loopen 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?

: Deels. vanuit park wel, via
doorgangsweg minder
: Deze drukke weg is het
minst veilig in vergelijking
tot de overige locaties.
: 46

: Enkele

: Mogelijkheid tot parkeren
aanwezig echter niet
voldoende.
: Niet exact in beeld
: Nee, wel wel voldoende
mogelijkheden om hierop
aanpassingen te plegen
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Algemene gegevens gebruiker

Bestemmingsplan

Kadastrale gegevens

Naam School
BRIN-nummer
Straat en nummer
Postcode en plaats
Pand ID (BAG)

:
:
:
:
:

SBO Sam
01FN
Boddens Hosangstraat 98
7002 JA Doetinchem
222100000587357

Functie (BAG)

: onderwijs

Oorspronkelijk bouwjaar
Jaar van evt. renovatie of
uitbreiding
Totaal aantal m2 BVO

: 1978
: 1987/2007

Aantal leerlingen per 01-10-2019
Leerlingenprognose
Ruimtebehoefte in m2 BVO o.b.v.
leerlingenprognose

: 260
: 270
: 1.558

Medegebruiker
Huidig aantal leerlingenplaatsen
Totaal aantal m2 BVO in gebruik
Prognose aantal
leerlingenplaatsen
Ruimtebehoefte o.b.v.
leerlingenprognose

:
:
:
:

Kadastrale gegevens en
eigendomsgegevens
Perceelnummer(s):

Grondoppervlak gebouw
Grondoppervlak terrein
Totaal oppervlak

: SBO Sam
: N1046:
N1035:
Totaal:
:
:
:

3.470 m2
352 m2
3.822 m2
1.897 m2
1925 m2
3.822 m2

Bestemming
Maximaal bebouwingspercentage
Maximale bouwhoogte
Maximale goothoogte
Evt. beperkingen

:
:
:
:
:

Maatschappelijk
100%
10 meter
6 meter

: 1.897

:

Risico’s

Technisch
Aantal bouwlagen
Technische conditie van het
gebouw
Gebouwstructuur / opbouw
hoofddraagconstructie:
Installatie: type verwarming
Installatie: type ventilatie
Installatie: type koeling
Energielabel / Energie-index
Toegankelijkheid gebouw
Toegankelijkheid terrein

:
:

1
Conditiemeting 2019 aanwezig

:

Begane grond is kwaaitaalvloer

:
:
:
:
:
:

F / 1,65 d.d. 29-06-2018
Rolstoeltoegankelijk
Terrein afsluitbaar middels
poort

Aanwezigheid asbest
Bodemverontreiniging
Overig

: Niet bekend
: Niet bekend
: Begane grond is
kwaaitaalvloer

