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Brede School Oude Dorp.
Onlangs heeft de gemeente een presentatie gehouden van de mogelijke oplossing voor
de nieuwe Kastanjelaanschool op de huidige lokatie.
De vrienden van het Oude Dorp zijn blij dat hiermee een goede mogelijkheid wordt
geboden om de school als functie middenin de buurt te behouden. De buurt is in de
afgelopen 75 jaar om de school heen gegroeid en beide zijn wat ons betreft
onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook daar waar het om sfeer en uitstraling gaat.
De gepresenteerde plaatjes zien wij als plaatjes, niets meer en niets minder. Door de
wethouder is aangegeven dat een klankbordgroep zal worden samengesteld, die advies
gaat geven over inrichting van buitenruimte en uiterlijk van gebouw en buitenruimte. Een
uitdaging die wij als Stichting graag aangaan. Wij hebben Martin Spoor, èèn van onze
bestuursleden als lid van de klankbordgroep voorgedragen. Juist die uitstraling en
inrichting draagt bij tot de totale dertiger jaren beleving van de buurt, die wat ons betreft
zonder voorbehoud bewaard dient te blijven of zelfs moet worden versterkt.
Wij zien in het huidige plan van aanpak goede kansen om die sfeer te versterken. Wij
willen ons inzetten om bomen en wegen zoveel mogelijk ongemoeid te laten en een mooi
ingepast schoolplein te realiseren, waarvan we ook als buurt kunnen genieten. Behalve
dat zullen we ons ook inzetten om de karakteristieke oude straatverlichting terug te
krijgen die bij onze woonwijk hoort.
Nadat de Stichting jaren geleden een aanzet heeft gegeven voor en betrokken is geweest
bij de succesvolle herinrichting van de Hoofdstraat zien we ons nu gesteld voor deze
volgende uitdaging: het behoud van de schoolfunctie, het behoud van de algehele
uitstraling, het voorkomen van extra woningen of eventuele appartementen en het zo
optimaal mogelijk inpassen van het benodigde schoolplein.
Dat dit niet eenvoudig zal zijn realiseren wij ons, maar wij zijn positief en zien kansen om
de zo karakteristieke dertiger jaren sfeer te versterken en voor jaren veilig te stellen.

Wij hebben de overtuiging dat we hier nu, net als bij de Hoofdstraat destijds, succesvol
zullen zijn en dat er alle reden zal zijn om na de afronding van al de werkzaamheden als
buurt gezamenlijk te toosten op een succesvolle inpassing.
Eventuele input en adviezen van uw kant zien we graag tegemoet!
Met vriendelijke groet,
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