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Beste lezer,
De stuurgroep van de brede school Scheemda is blij met
het besluit van de gemeenteraad om de nieuwe school
energieneutraal en aardbevingsbestendig te bouwen. De
raad stelt hiervoor extra financiële middelen
beschikbaar.
Het besluit van de raad betekent dat we nu aan de slag
kunnen gaan met het programma van eisen. Daarna
kunnen we de aanbesteding in gang zetten. In deze
nieuwsbrief leest u alles over het besluit van de raad en
de gevolgen daarvan.
Met vriendelijke groet namens de stuurgroep
brede school Scheemda,

Energieneutraal
De gemeenteraad wil dat de nieuwe school zoveel
mogelijk zelfvoorzienend wordt op het gebied van
energie. Daarom wordt de school gebouwd zonder
gasaansluiting. Om het gebouw te kunnen verwarmen
en ventileren, wordt er gezocht naar andere vormen van
energie zoals aardwarmte en zonne-energie.

Nieuwe aanbestedingsprocedure
Het raadsbesluit van 19 februari betekent wel dat de
gemeente de huidige aanbestedingsprocedure moet
beëindigen. Dit komt omdat de eisen aan de te bouwen
school worden verzwaard.

Bard Boon,
Voorzitter

De gemeente gaat de bouw van de brede school nu
Europees aanbesteden. Dit betekent dat aannemers uit
Europa zich kunnen melden om de opdracht aan te
nemen. Eén van de eisen die we hierbij stellen is dat de
aannemer moet kunnen aantonen dat ze al eens
vergelijkbare gebouwen hebben gebouwd.

Het raadsbesluit

Verkeersveiligheid

De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 19
februari een investeringskrediet van 7,3 miljoen euro
beschikbaar gesteld voor het bouwen van de brede
school in Scheemda. De school wordt
aardbevingsbestendig en energieneutraal.

Ook de verkeersveiligheid rondom de nieuwe school is
een punt van aandacht. De gemeente en de verkeerscommissie gaan op korte termijn met elkaar in gesprek
over de aangedragen verkeersmaatregelen en de
haalbaarheid daarvan.

Aardbevingsbestendig
Om aardbevingsschade te voorkomen, worden nieuwe
gebouwen in aardbevingsgebieden uitgevoerd met een
sterkere fundering. Ook worden er aangepaste
bouwmaterialen gebruikt.
De gemeente heeft overleg gevoerd met de NAM over
het bevingsbestendig bouwen van de brede school. Uit
deze gesprekken kwam naar voren dat de NAM bereid
is om de meerkosten voor het aardbevingsbestendig
bouwen voor haar rekening te nemen.

Planning
De verwachting is dat de aardbevingsbestendige en
energieneutrale brede school in de zomer van 2020
gereed is. Over de verhuizing van de scholen gaat de
gemeente nog in overleg met de scholen.
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Meer informatie?
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar de
hoofdgebruikers en direct omwonenden van de
toekomstige brede school Scheemda.
Wilt u meer informatie, dan kunt u lid worden van de
Facebookpagina:
www.facebook.com/bredeschoolscheemda.
Op de website van de gemeente Oldambt zijn alle
nieuwsbrieven terug te vinden:
www.gemeente-oldambt.nl/brede-school-scheemda.
Voor vragen of opmerkingen kunt u ook contact
opnemen met de gemeente Oldambt via:




info@gemeente-oldambt.nl
(0597) 48 20 00
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