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Inleiding

Ontwerp

Deze digitale nieuwsbrief is bedoeld voor
raads- en burgerleden, omwonenden,
betrokkenen en geïnteresseerden in het
project realisatie Integraal Kind Centrum (IKC)
Hillegom. In deze nieuwsbrief geven wij u
actuele informatie over de voorbereidingen
voor het nieuw te realiseren IKC Hillegom op
de locatie Vosselaan / Weerlaan.

Wij zijn trots! Architect LIAG legt de laatste
hand aan het prachtige ontwerp voor Integraal
Kind Centrum Hillegom. Meer beeldmateriaal
vindt u in bijlage 1.

Bestemmingsplan IKC Weerlaan, Hillegom
Op 16 april 2020 is het bestemmingsplan IKC
Weerlaan door de gemeenteraad vastgesteld.
Met het vaststellen van het bestemmingsplan
wordt een nieuw schoolgebouw mogelijk
gemaakt. De ontwikkeling past binnen de
kaders van de Omgevingsvisie Hillegom 2030.
Fred van Trigt, wethouder onderwijs van de
gemeente Hillegom is blij dat het
bestemmingsplan is vastgesteld:

‘Hiermee kunnen wij de volgende fase in. We
gaan een mooi ontwerp maken om te komen
tot de omgevingsvergunning. De eerste plaatjes
heb ik inmiddels gezien en het belooft een
prachtige school te worden.’

Omgevingsvergunning en tijdpad
De omgevingsvergunning zal eind mei 2020
worden aangevraagd. Het ontwerp van het IKC
wordt afgerond voor de zomervakantie. Na de
zomervakantie volgt de selectie van de
uitvoerende partij, waarna medio december
wordt gestart met de bouw. Eind 2021 vindt de
oplevering plaats. Wij kunnen niet wachten!
Nieuwsgierig naar het ontwerp? Bekijk de
volledige impressie in de bijlage.
Visie en missie IKC Hillegom
In 2018 hebben de teams van basisschool
Meer en Dorp en Wonderland Kinderopvang
een pedagogische visie en missie opgesteld
voor IKC Hillegom. Deze is onlangs herijkt. We
hopen deze voor de zomer met u te kunnen
delen. We kijken er enorm naar uit om met
onze visie aan de slag te gaan in de praktijk en
uit te dragen met ons team.
Naam nieuw IKC
De pedagogische visie wordt binnenkort
formeel vastgesteld. Vervolgens kunnen we de
nauwe samenwerking tussen Sophia Scholen,
basisschool Meer en Dorp en Wonderland
Kinderopvang nóg verder vormgeven.
Ook is het tijd voor het bedenken van een
originele en passende naam voor ons mooie
nieuwe IKC. En dat doen we niet alleen!
Na de zomervakantie vragen we de ouders en
kinderen van basisschool Meer en Dorp en
Wonderland Kinderopvang om met ons mee te
denken.

Zodra de huisstijl is ontwikkeld bouwen wij een
website waar (potentiële) ouders en andere
belangstellenden op de hoogte kunnen blijven
van alle ontwikkelingen rondom het IKC.
In schooljaar 2020-2021 werken pedagogisch
medewerkers en leerkrachten in werkgroepen
samen om verder inhoud te geven aan de
dagindeling en het onderwijsconcept voor
kinderen van 0 tot 13 jaar. Als één team met
hierbinnen ieder zijn eigen expertise.
Buitenruimte rondom IKC
De gemeente is bezig met het technisch
uitwerken van het ontwerp voor de
buitenruimte rondom het IKC; (fiets)parkeren,
voet- en fietspaden, aansluiting van de
Vosselaan op de Weerlaan en inrichting van
het park. Het ontwerp wordt verder uitgewerkt
op basis van het vastgestelde
stedenbouwkundig kader. Voor de zomer
verwacht de gemeente het ontwerp voor de
buitenruimte te kunnen presenteren aan
omwonenden, ouders en belangstellenden.

Nieuws ook op website
Zoals gebruikelijk wordt de nieuwsbrief ook
geplaatst op www.hillegom.nl. Ook vindt u daar
alle relevante documenten en andere
informatie over het project. Ook vindt u de
nieuwsbrief op de website van basisschool
Meer en Dorp: www.bsmeerendorp.nl.
Vragen?
Met vragen over de buitenruimte of het
bestemmingsplan kunt u terecht bij mevr.
B. Barnhoorn van de gemeente Hillegom,
bereikbaar per mail:
b.barnhoorn@hltsamen.nl
Heeft u vragen over de school of de
positionering van het schoolgebouw, neemt u
dan gerust contact op met Friedeke van der
Lei, directeur van basisschool Meer en Dorp,
bereikbaar per mail:
fvanderlei@sophiascholen.nl.

Bijlage 1: Beeldmateriaal van de school

