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Beste lezer,

Ideaal schoolgebouw

In maart van dit jaar zijn we gestart met de aanbesteding
voor de bouw van de brede school in Scheemda.

De afgelopen maanden is er uitvoerig overleg geweest
over de invulling van het ideale schoolgebouw, de
optimale ruimte voor kind, leerkracht en andere
gebruikers, een betaalbaar bouwsysteem en een gezond
binnenklimaat.

De opdracht is aanbesteed via een Europees
niet-openbare procedure. Zes aannemers hebben zich
aangemeld. Via een voorselectie zijn vier aannemers
geselecteerd. Met deze vier aannemers zijn we een
offertefase ingegaan.
We hebben bij de geselecteerde aannemers een
zogenaamde ‘design & build’-aanvraag neergelegd. Dit
betekent dat we de aannemers vragen om zowel het
ontwerp als de bouw van de brede school uit te werken
en hiervoor een offerte te maken.
In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over het
verloop van de aanbesteding.
Met vriendelijke groet namens de stuurgroep
brede school Scheemda,
Bard Boon,
Voorzitter

Verloop van aanbesteding
We zijn in mei gestart met de offertefase van de
aanbesteding. De vier geselecteerde aannemers
hebben een pakket van eisen en een uitgebreide
specificatie van onze vraag ontvangen. De aannemers
konden tot 23 juli hun uitwerking inleveren.

Dit heeft geresulteerd in het ontwerp van een brede
school dat herkenbaar is als één schoolgebouw, maar
waarin ook de verschillende gebruikers hun eigen
identiteit houden en verder kunnen ontwikkelen.
Het ontwerp wordt binnenkort samen met de gebruikers
van de brede school doorgenomen. Samen gaan we het
plan aanscherpen om tot een nog beter ontwerp te
komen. Hierna wordt het ontwerp aangepast en
uitgewerkt naar een definitief ontwerp.

Het team
Het team dat verantwoordelijk is voor het ontwerp en de
bouw van de brede school in Scheemda bestaat uit de
volgende professionals:

De Groot Vroomshoop (bouwsystemen);


Borgtechniek;



Aveco de Bondt (ingenieursbedrijf);




Bureau Noordeloos;
VolkerWessels;



Zonneveld Ingenieurs;



Nieman Groep (raadgevende ingenieurs);




Nijeboer-Hage (technische adviseurs);
Gemeente Oldambt.

De inschrijvingen zijn door een beoordelingsteam
bekeken. Het beoordelingsteam bestond uit een
afvaardiging van de Vereniging Christelijk Onderwijs
(VCO), Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen
(SOOOG) en gemeente Oldambt. De inschrijving van
firma De Groot Vroomshoop kwam als beste
inschrijving uit de bus.
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Planning

Meer informatie?

In februari 2019 wordt het voormalige gebouw van het
Dollard College en de gymzaal aan de Kanaalweg
gesloopt. Deze werkzaamheden nemen ongeveer vijf
weken in beslag.

Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar de
gebruikers en direct omwonenden van de
toekomstige brede school Scheemda.

De oplevering van de brede school in Scheemda is
gepland in het voorjaar van 2020. In september van
dat jaar opent de brede school haar deuren voor een
nieuw schooljaar.
De sloop van de Annewieke is gepland in de zomer
van 2020. Als de sloop is gerealiseerd, volgt op deze
plek de terreininrichting.

Wilt u meer informatie, dan kunt u lid worden van de
Facebook-pagina:
www.facebook.com/bredeschoolscheemda.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact
op met de gemeente Oldambt via:




info@gemeente-oldambt.nl



Op de website van de gemeente Oldambt zijn
alle nieuwsbrieven terug te vinden:
www.gemeente-oldambt.nl/brede-schoolscheemda.

(0597) 48 20 00
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