Beste lezer,
Door middel van deze nieuwsbrief willen we u informeren over de voortgang van de geplande nieuwbouw van onze school Melanchthon Kralingen.
Wij zijn na bijna 20 jaar wachten zeer verheugd en
blij dat we over twee jaar in een prachtig, eigentijds
gebouw aan het Vredenoordplein onderwijs kunnen
geven aan de leerlingen uit Kralingen-Crooswijk.
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de medewerkers,
buurtbewoners, leerlingen, ouders en andere belangstellenden.
U kunt de nieuwsbrief op de website van onze school
vinden: www.melanchthon.nl/kralingen. Heeft u na
het lezen van deze nieuwsbrief vragen, neem dan
contact op met de heer Maharban (adjunct-directeur) op telefoonnummer: 010-4526138
In de nieuwsbrief treft u informatie over o.a. de
bouw, de inrichting en de samenwerking met en inbreng van de buurt.
Namens het team van Melanchthon Kralingen wens
ik u veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
D. Maharban,
adjunct-directeur Melanchthon Kralingen
Informatieavond 24 juni 2015
Op de informatieavond van 24 juni jl., in ons gebouw
aan de Oudedijk, zijn de bewoners van de buurt geinformeerd over de nieuwbouwplannen door de gemeente en de school (zie foto). De buurtbewoners gaven aan te erkennen dat een nieuw schoolgebouw
wenselijk is, echter hadden ze vragen over de procedure, besluitvorming, veiligheid, inrichting van het
gebied en de mate van betrokkenheid. Onze algemeen directeur Nico van den Eijkel heeft toen aangegeven begrip te hebben voor de vragen en graag
in gesprek te gaan met de buurt. Hij heeft toen aangeboden om via een klankbordgroep, waarin 6-8 bewoners kunnen participeren, mee en op te denken
met de school over de exacte invulling van de plannen. Geïnteresseerde bewoners zijn in de gelegenheid gesteld hun vragen en deelname mailen naar:
melanchthon@melanchthon.nl

n

Informatieavond 28 september 2015
De tweede informatiebijeenkomst voor de buurt is
gepland op 28 september a.s. van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 u aan de Oudedijk 75.
Langs deze weg willen we betrokken buurtbewoners
van harte uitnodigen voor deze bijeenkomst. Het
programma voor deze avond:
19.00 u – 19.15 u: inloop
19.15 u – 19.45 u: informatie Gemeente
19.45 u – 20.00 u: pauze
20.00 u – 20.45 u: informatie KAW architecten en
inbreng buurt
20.45 u – 21.00 u: vragen/informeel samen zijn
Participatie bewoners:
Wij vinden het belangrijk om samen met de omwonenden in de buurt een “parel” in de wijk neer te zetten waar de leerlingen uit de buurt hun onderwijsloopbaan kunnen volgen.
Na de informatieavond kunnen tijdens het informeel
samenzijn, betrokken buurtbewoners zich opgeven
voor de klankbordgroep. De bedoeling van de klankbordgroep is om samen met de bewoners te komen
tot een definitief ontwerp van het gebouw en inrichting van de omgeving (plein).
Indien er meer dan acht bewoners zich aanmelden,
willen we de bewoners vragen om samen te bepalen
welke acht bewoners gaan participeren in de klankbordgroep, waarvan de eerste bijeenkomst op 8 oktober a.s. opnieuw in ons gebouw aan de Oudedijk
zal plaatsvinden.
Beschikbare documenten:
Op www.melanchthon.nl/kralingen onder het kopje
nieuwbouw treft u de volgende documenten aan:
Massastudie, Plan van Eisen en een addendum.
Deze nieuwsbrief en de volgende nieuwsbrieven zullen daar ook gepubliceerd worden.
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