Handtekeningen gezet voor bouw IKC Nunspeet Oost

Op bovenstaande foto de ondertekenaars: Astrid Pieters (SKN Nunspeet),.wethouder Leen van der Maas en Fred
van der Ham (directeur-bestuurder CNS en SPCP).
Met het zetten van handtekeningen hebben betrokken partijen de eerste stap gezet voor de ontwikkeling van
de gezamenlijke vervangende nieuwbouw van de basisscholen De Morgenster en de Petraschool aan de
Oosteinderweg 'locatie Wiltsangh' in Nunspeet Oost. In het gebouw komen ook voorzieningen voor een
kleutergroep met ondersteunende ruimten voor specialistische ondersteuning, kinder-/peuteropvang en
buitenschoolse opvang. In een zogenaamde 'bouwheerovereenkomst' hebben de Vereniging voor CNS
Nunspeet, Stichting Kindcentrum Nunspeet (SKN) en Stichting Protestants Christelijk Peuterspeelzaalwerk (SPCP)
de realisatie van het IKC (Integraal Kindcentrum) in handen van de gemeente belegd.
Strategisch Huisvestingsplan onderwijs
De gemeenteraad heeft in maart 2017 het Strategisch Huisvestingsplan onderwijs (SHP) vastgesteld. In dit plan
is vastgelegd hoe de gemeente de komende jaren omgaat met haar onderwijshuisvesting. De vorming van
integrale kindcentra (IKC’s) is hierin een belangrijk uitgangspunt. In IKC’s werken basisscholen en kinderopvang
samen aan het realiseren van een doorlopende leerlijn van 0 tot 12 jaar. Eén van de projecten in het SHP is de
realisatie van een IKC in Nunspeet Oost. In dit IKC gaan CNS Nunspeet, SPCP en SKN Nunspeet samenwerken.
Na besluitvorming over de definitieve deelname van voornoemde partijen is nu de officiële voorbereiding van
het IKC begonnen. De partijen hebben met de gemeente een overeenkomst bouwheerschap afgesloten. Deze

overeenkomst houdt in dat de partijen verklaren zelf af te zien van opdrachtgeverschap voor de nieuwbouw en
deze overdragen aan de gemeente.
De voorbereidingen voor het bestemmingsplan zijn gestart. Na afronding van diverse onderzoeken kan het
bestemmingsplan worden afgerond en in procedure worden gebracht. Daarnaast loopt er op dit moment een
participatietraject met buurtbewoners die zich hebben verenigd in een buurtcollectief. Het buurtcollectief heeft
haar zorgen kenbaar gemaakt over o.a. het groen naast de beoogde nieuwbouwlocatie aan de Oosteinderweg
en de verkeersafwikkeling bij de toekomstige school. In samenspraak met een vertegenwoordiging van het
buurtcollectief wordt nu bekeken hoe deze onderwerpen goed kunnen worden ingepast in de planontwikkeling.
Ingebruikname in 2023
De globale planning is om in de zomer van 2022 te starten met de bouw en het gebouw met de start van
schooljaar 2023/2024 in gebruik te nemen. Verantwoordelijk wethouder Leen van der Maas is blij met deze
mijlpaal: "Het tijdspad om IKC Oost te realiseren is best lang, maar uiteraard gaat zorgvuldigheid voor snelheid."

