Locatieonderzoek onderwijshuisvesting Wilhelmaschool – Locatie Houtmastraat 11 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

:

Goed bereikbaar

:

Goed bereikbaar

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

:

:
:

Op zelfde terrein

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?

:

De school is omringd
door groen en
parkeerplaatsen en
ligt niet aan een
drukke weg. De
toegangswegen zijn
voldoende en er zijn
aparte fietspaden.
De verkeerssituatie
is daarmee
overzichtelijk.
46

:

…

:

…

:

Meer dan 46

:

Ja

Parkeren en verkeer

:

Locatieonderzoek onderwijshuisvesting Wilhelmaschool – Locatie Houtmastraat 11 Doetinchem d.d. 20-02-2020
Algemene gegevens gebruiker
Naam School
BRIN-nummer
Straat en nummer
Postcode en plaats
Pand ID (BAG)
Functie (BAG)

Bestemmingsplan

Kadastrale gegevens
: Hogenkamp en Isselborgh
(tijdelijk)
: 12VX
: Houtmastraat 11
: 7002 LN Doetinchem
: 222100000585971
: onderwijs

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

: 1973
: 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):

Maatschappelijk bruin vlak
Grondoppervlak gebouw
Grondoppervlak terrein
Totaal oppervlak

: Gemeente Doetinchem
: N2328:
N2389:
Totaal:
:
:
:

113.465 m2
216.848 m2
330.313 m2
12.225 m2
964 m2
11.261 m2
12.225 m2

Bestemming
Maximaal bebouwingspercentage
Maximale bouwhoogte
Maximale goothoogte
Evt. beperkingen

:
:
:
:
:

Maatschappelijk
50%
10,5 meter
6,5 meter

:

:

Risico’s

Technisch
Aantal bouwlagen
Technische conditie van het
gebouw
Gebouwstructuur / opbouw
hoofddraagconstructie:

:
:

1
Conditiemeting 2016 aanwezig

:

Een laags bebouwing met
betonvloer, opgetrokken met
metselwerk spouw, houten
kozijnen, gecombineerde
daken en pyramidekappen.
Stenen binnenwanden met
houten binnendeurkozijnen

Installatie: type verwarming
Installatie: type ventilatie
Installatie: type koeling
Energielabel / Energie-index
Toegankelijkheid gebouw
Toegankelijkheid terrein

:
:
:
:
:
:

F / 1,65 d.d. 29-06-2018
Rolstoeltoegankelijk
Open, niet afgesloten met een
hek

Aanwezigheid asbest
Bodemverontreiniging
Overig

: Ja, zie rapport d.d. 11-01-2017
: Niet bekend
:

