
Geachte heer Duteweerd, beste Wim, 

 

Hierbij reageer ik op uw mail van dinsdag 5 februari 2013.  

Wethouder Agricola heeft, na afstemming, mij gevraagd uw mail te beantwoorden en hiervan een cc: 

naar raadsleden te zenden.  

 

De notitie gaat in op de bestaande situatie en geeft de huidige stand van zaken weer. De suggestie die u 

doet is een interessante gedachte! U stelt dat het verstandig zou zijn om scholen niet ‘los’ van elkaar te 

bouwen, maar gegroepeerd, incl. voorzieningen.  De clustering van voorzieningen en het onder één dak 

(of binnen een concept) brengen van voorzieningen is een lijn die reeds is ingezet. Op dit moment is er 

bij ons geen sprake van (plannen voor) nieuwbouw van schoolgebouwen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jarno Doornewaard 

Projectleider accommodaties gemeente Dalfsen 

 

T    0529 - 43 89 12 

M  06 - 349 27 794 

E j.doornewaard@dalfsen.nl 

I www.dalfsen.nl 

 

 

 
Oorspronkelijk bericht----- 

Van: info@wimduteweerd.nl [mailto:info@wimduteweerd.nl]  

Verzonden: dinsdag 5 februari 2013 15:17 
Aan: Klaas Agricola; A.J. Schuurman; A.J. van de Hoek; A. Nijburg; D. Dijsselhof; 

G. Schoonhoven; H.A.J. Klein Koerkamp; H. Lassche - Visscher; H.W. Mekelenkamp; 

I.J.G. Snijder; Jan (J.W.) Uitslag; J.G.J. Ellenbroek; J.G.J. (Jos) Ramaker; J. 

(Johan) Wiltvank; J.M.A. Eilert-Herbrink; J. Schiphorst - Kijk in de Vegte; 
K.G.W. Broekman; L.M. Nijkamp; P.B.M. Meijerink; P.J. van Zanten; R.J.W. (Ruud) 

van Leeuwen; T.B.M. Lochtenberg 

Onderwerp: LEZEN: strategische gebouwen nota. 

 
Geachte wethouder, 

Geacht raadslid. 

 
Aanstaande maandag komt in de commissievergadering de nota strategische gebouwen 

aan de orde. 

ik heb deze nota vluchtig doorgelezen. 

wat mij hier aan opvalt is dat alle schoolgebouwen gebouwd worden door de 
gemeente en vervolgens worden over gedragen aan de scholen. 

Op zich zelf een goed plan. 

 

Ik zie ook dat deze scholen gebouwd worden als: 'vrij staande woningen" 
 

Er zit een redelijke afstand tussen iedere school. 

 
Waarom worden deze scholen niet gebouwd als "rijtjes woningen" 

 



In de toekomst zal de bevolking krimpen (en misschien later wel weer 
uitbreiden) 

 

Door de scholen, in de toekomst, onder één dak te bouwen kan de ruimte effixiénte 

gebruikt worden. 
Hierbij kan dan ook makkelijk een gymzaal gebouwd worden. (geen reistijd tussen 

school en gymgebouw) 

 

Kortom alle onderwijs voorzieningen bij elkaar. 
 

Deze nota kan een mooie aanzet geven tot een goed beleid op LANGE TERMIJN. 
 
Gr Wim Duteweerd 

 
 


