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Voor de zomervakantie hebt u een nieuwsbrief ontvangen over de
vorderingen van het Multifunctionele Centrum en de
Samenwerkingsschool van Sint Jacobiparochie. In deze nieuwsbrief willen
wij u nader informeren over de actuele stand van zaken.
Stuurgroep
De stuurgroep komt maandelijks bijeen voor nader overleg over de
vorderingen die worden gemaakt op diverse thema’s.
Voor ontwerp
Na de zomervakantie heeft een architectenselectie plaatsgevonden,
waarbij uiteindelijk is gekozen voor het ontwerp dat is gemaakt door Johan
Sijtsma Architecten. De schets die is gepresenteerd werd unaniem door de
stuurgroep als beste gewaardeerd. Het voorontwerp ziet er voor het
nieuwe SWS/MFC zo uit.

Informatieavond
Dit ontwerp wordt nu nader besproken met diverse betrokken partijen. U
wordt uitgenodigd voor een informatieavond op donderdag 8 februari
2018, aanvang 19.30 uur in de Open Hof. Op deze avond wordt u nader
geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het SWS/MFC. Op deze
avond zal ook de architect aanwezig zijn.
Herinrichting terrein en omgeving
Inmiddels is er een vlekkenplan door de Gemeente verstrekt. Hier is een
werkgroep voor aangesteld om dit verder uit te werken. Deze werkgroep
bestaat uit betrokkenden van de school, kerkleden, bestuursleden MFC,
personen uit het dorp en Plaatselijk Belang. Dit vlekkenplan zal worden
besproken op maandagavond 22 januari 2018, aanvang 19.30 uur in de
Open Hof. Omwonenden zullen per brief worden uitgenodigd, verder is
een ieder uiteraard van harte welkom.
Planning
De planning is om het SWS/MFC rond de zomer van 2018 gereed te
hebben. Dit wijkt af van de eerdere mededeling waarin gesproken werd
over het voorjaar. Reden hiervoor is dat het toewerken naar het definitieve
ontwerp en de aanvraag voor de diverse vergunningen meer tijd in beslag
neemt.
Al met al wordt er op vele fronten door velen hard gewerkt aan de
realisatie van het nieuwe SWS/MFC.
We houden u op de hoogte van de vorderingen die wij maken in de
komende periode.
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