
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 2 februari 2022

Betreft 
O Collegebrief

O Wensen en bedenkingen

Titel en datum van het stuk (+ link):
(Ver)nieuwbouw Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers (wensen en bedenkingen) 

Ver-nieuwbouw-Katholieke-Daltonschool-Bisschop-Bekkers-wensen-en-bedenkingen.pdf

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jan Paul van den berg (projectmanager), 06 5555 0122, jan.paul.van.den.berg@groningen.nl

Korte samenvatting:
In de vergadering van 1 april 2020 heeft uw raad het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2020-2039 

(IHP) vastgesteld. Daarin heeft uw raad besloten om voor meerdere projecten een 

voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Een van deze projecten betrof de realisatie van 

(ver)nieuwbouw van de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers in Paddepoel, Siriusstraat 1 

(verder: KDS Bisschop Bekkers). De KDS Bisschop Bekkers valt onder het schoolbestuur Stichting KOC 

Groningen. 

In nauwe samenwerking met het schoolbestuur, het schoolteam, de betrokken 

kinderopvangorganisaties en wijkpartijen is er gewerkt aan het opstellen van een Programma van 

Eisen, met een aantal scenario’s, gericht op een integraal concept. Het voorkeursscenario omvat een 

venterschool 3.0 met een multifunctionele gymzaal die ook gebruikt kan worden als speellokaal voor 

de onderbouw en groepsruimte voor school- en wijkbijeenkomsten, waarbij de drie leefwerelden 

(thuis, school en vrije tijd/wijk) worden verbonden. Het realiseren van dit concept vraagt een hogere 

investering dan eerder geraamd. Omdat de keuze van het uitwerken van een PvE met 

multifunctionele gymzaal, essentieel is voor het ontwerpproces met bijbehorende kosten, vragen wij 

u op dit punt uw wensen en bedenkingen.

U wordt gevraagd om uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het toevoegen van een 

multifunctionele gymzaal als onderdeel van de (ver)nieuwbouw van de KDS Bisschop Bekkers.

Vermeld op LTA?
O ja, 2021-86

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Ver-nieuwbouw-Katholieke-Daltonschool-Bisschop-Bekkers-wensen-en-bedenkingen.pdf
mailto:jan.paul.van.den.berg@groningen.nl


Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Korte vraag of opmerking mogelijk tijdens meningsvormende sessie over conformstukken.
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