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Deze nieuwsbrief informeert
u over de voortgang van
de bouw van het
Geïntegreerd Kindcentrum
(GKC) in Leens. Na het
besluit om het GKC aan het
huidige gemeentehuis in
Leens te bouwen, is gewerkt
aan het ontwerp. In deze
Nieuwsbrief staat de laatste
stand van zaken.

Op naar een Definitief Ontwerp
Na de zomer wordt het ontwerp definitief vastgesteld
In april is een Voorlopig Ontwerp aan u en de gemeenteraad gepresenteerd. De afgelopen periode is hieraan
verder gewerkt. De betrokkenen zijn enthousiast over de ontwerptekeningen zoals die er nu liggen. Het ontwerp is in
een vergevorderd stadium. De laatste puntjes worden nu op de i gezet.
Verlengstuk van het gemeentehuis

Zo is de architect nog in gesprek

Collegebesluit: 2017

In april is een ontwerp van het

met de welstandscommissie over
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de vormgeving.

college van burgemeester en

een verlengstuk is van het huidige
gemeentehuis. Het ontwerp van
het huidige gemeentehuis is
gebaseerd op oude Groningse
boerderijen. Het gemeentehuis
stelt daarbij de kapschuur voor.
Het schoolgebouw wordt hier als
het ware tegenaan gezet, als
voorhuis. Daarmee is de boerderij
weer compleet. Het concept dat
in april is gepresenteerd, is verder
uitgewerkt. Op de volgende
pagina ziet u een aantal
tekeningen. Deze tekeningen zijn

Definitief Ontwerp
Deze tekeningen zijn besproken
met de betrokken partijen: de
schoolbesturen, peuterspeelzaal
en de gemeente. De architect
heeft goedkeuring gekregen om
de tekeningen uit te werken in een
definitief ontwerp. Dat gebeurt

wethouders besluit in het voorjaar
2017 definitief over de exacte
realisatie. Onderwerpen zoals het
bestek, bestemmingsplan en
budget staan dan op het
programma. Als ook die zaken
duidelijk zijn, kan gestart worden
met de uiteindelijke bouw.
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opgestart.

peuterspeelzaal Bruintje Beer. Het

nog steeds concepten en onder
voorbehoud.

Zorgvuldigheid kost tijd
Het is een langdurig traject, omdat we dit zorgvuldig willen doen. We
bouwen dit gebouw minstens voor de komende 30 jaar. We willen er zeker
van zijn dat het aan de eisen van nu en ook in de toekomst voldoet.

gebouw moet in juni 2018 klaar
zijn. Dus het schooljaar 2018/2019
kan starten in het nieuwe gebouw.
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Concept
De tekeningen die u hiernaast ziet,
zijn nog steeds concepten en onder
voorbehoud. Weliswaar concepten
die dicht in de buurt van het
definitieve ontwerp komen. De
puntjes op de i moeten nog worden
gezet. Zorgvuldigheid is belangrijk,
omdat het een gebouw wordt voor
nu én de toekomst.

Buitenruimte: fijne plek onder en na schooltijd
Van de buitenruimte rondom het

buurtbewoners met ons willen

gebouw willen we een fijne plek
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