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Met deze nieuwsbrief informeren we u  
over de laatste ontwikkelingen rondom de 
nieuwbouw van het scholencomplex 
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Aanbestedingstraject 
In februari ging de aanbesteding van de opdracht 
voor ontwerp en realisatie van het scholencomplex 
aan de Parklaan van start. Op dit moment zitten we 
in de laatste fase daarvan. Er is een marktpartij 
geselecteerd die aan alle criteria voldoet. Als de 
raad in december het nieuwe bestemmingsplan 
vaststelt, wordt de opdracht definitief gegund. Zodra 
de overeenkomst is gesloten, kunnen de architect 
en aannemer in de eerste helft van 2022 aan de 
slag om hun schetsontwerp verder uit te werken. Dit 
doen ze samen met de scholen en kinderopvang. 
Ook werken we met de klankbordgroep verder aan 
het inrichtingsontwerp voor de omgeving. 
 
 
Bestemmingsplanprocedure 
De bestemmingsplanprocedure loopt. In het 
bestemmingsplan liggen géén ontwerpen vast. Wel 
worden de gebruiks- en bouwmogelijkheden 
vastgelegd, voor nu en in de toekomst. De exacte 
indeling van het gebied moet nog dus worden 
uitgewerkt. Net als de inrichting van de openbare 
ruimte rondom de school. Dit doen we samen met 
alle betrokkenen.  
 
Ontwerpbestemmingsplan 

Het ontwerpbestemmingsplan lag van 30 augustus 

tot en met 10 oktober ter inzage. Er zijn drie 
zienswijzen ingediend, afkomstig van verschillende 

omwonenden. In deze zienswijzen worden met 
name zorgen geuit over de toekomstige parkeer- en 

verkeerssituatie rondom de ontwikkellocatie. De 

zienswijzen zijn beantwoord in een zienswijzennota. 
De onderwerpen die in de zienswijzen aan de orde 

zijn gekomen, hebben niet geleid tot een 
aanpassing van het bestemmingsplan. De kaders 

waarbinnen we de plannen verder gaan uitwerken 
zijn hierin goed vastgelegd. 

 

Vaststellen van het bestemmingsplan 

Het college heeft de gemeenteraad nu gevraagd om 

het bestemmingsplan vast te stellen. In de 
Commissie Ruimte van 29 november is dit 

besproken en in de raadsvergadering van 13 

december zal de gemeenteraad een besluit nemen 
om het bestemmingsplan en de zienswijzennota wel 

of niet vast te stellen. 
 

Bericht van de wethouder 
“Het tempo zit er gelukkig goed in en het ziet er 
naar uit dat we op tijd en op de aangewezen 
locatie het scholencomplex in gebruik kunnen 
nemen. De participatie klankbordgroep is 
ondertussen een aantal keren bij elkaar gekomen 
en de bestemmingsplanprocedure ligt bij de raad 
voor. U leest er in deze Nieuwsbrief meer over.  
Er zullen zich vast nog hobbels of tegenslagen 
voordoen, maar ik heb het volste vertrouwen in dat 
het ons gaat lukken. De scholen moeten in de 
zomer van 2023 kunnen verhuizen; de huidige 
locatie aan de Van Damstraat is gewoon op! Waar 
liggen de knelpunten en op welke manier kunnen 
we die oplossen? Samen met onder andere de 
klankbordgroep gaan we daarmee aan de slag. 
Met respect voor elkaars meningen en 
standpunten zullen we samen tot een mooi 
eindresultaat komen: een scholencomplex van en 
voor de kinderen van Montfoort. 
 
 

  
Yolan Koster-Dreese 

December 2021 



Inpassing en inrichting openbare ruimte 
Het schoolgebouw moet een goede plek krijgen in 
de bestaande omgeving. Ook gaan we zorgen dat 
iedereen op een prettige en veilige manier samen 
gebruik kan maken van de openbare ruimte.  
 
Participatietraject  
De locatie ‘voormalige Hoflandschool’ staat vast: dat 
besluit heeft de gemeenteraad vorig jaar genomen. 
Vanuit de omgeving zijn er echter nog vragen en 
zorgen, bijvoorbeeld over verkeer en parkeren. 
Deze willen we samen met de belanghebbenden 
beantwoorden en oplossen. In de zomer is daarom 
gestart met een participatietraject.  
 
Klankbordgroep 
De basis voor het participatietraject wordt gevormd 
door de klankbordgroep. Deze groep bestaat uit 
omwonenden en vertegenwoordigers van 
sportverenigingen, scholen en de kinderopvang 
Samen met de deelnemers zijn we in gesprek over 
uiteenlopende onderwerpen. Er waren al drie 
bijeenkomsten op het Stadskantoor. De eerste 
bijeenkomst werd gesproken over hoe we met 
elkaar aan de slag gaan. Eind september hebben 
we vooral met elkaar geïnventariseerd wat de 
inpassing van het scholencomplex in de omgeving 
concreet betekent en welke thema’s daarbij een rol 
spelen.  
 
Bijeenkomsten 15 november 
Onlangs kwam de klankbordgroep voor de derde 
keer bij elkaar. De thema‘s verkeer en parkeren 
stonden centraal. Het was een interessante 
werksessie waarbij met een maquette is gekeken 
naar mogelijke oplossingen om verkeer en parkeren 
goed en veilig te maken. Voor- en nadelen zijn 
onder de loep genomen, maar ook de verschillende 
inzichten en belangen van iedereen. Het heeft een 
goede basis gelegd voor de eerstvolgende 
bijeenkomst. 
 

 
Met de maquette gingen we samen met de 
klankbordgroep aan de slag! 

 

Het eindresultaat van het participatietraject wordt 
een inpassingsplan voor het scholencomplex waarin 
samen met de verschillende belanghebbenden aan 
een mooi stukje Montfoort wordt gewerkt! 
 
Globale Planning 
Vaststellen Bestemmingsplan     December 2021 
Ontwerp scholencomplex Begin 2022 
Ontwerp inrichtingsplan omgeving Begin 2022 
Start bouw Zomer 2022 
Verwachte oplevering Zomer 2023 
 
Meer informatie 
Heeft u vragen over het project? Of wilt u of uw 
buren zich abonneren op de nieuwsbrief? Stuur dan 
een mail naar scholencomplex@montfoort.nl.  
 
Algemene en actuele informatie vindt u op 
www.montfoort.nl/scholencomplex. Hier publiceren 
we bijvoorbeeld een tijdpad/planning en eerder 
verschenen Nieuwsbrieven. Alle relevante 
informatie die we over dit project kunnen delen, 
vindt u hier terug. 
 
 
 
De inhoud van deze nieuwsbrief is met de grootste zorg 
samengesteld. Onvoorziene omstandigheden kunnen echter 
zorgen voor nieuwe inzichten of bijvoorbeeld een aangepaste 
planning.  
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