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Welkom
Voor u ligt de eerste officiële nieuwsbrief van de projectgroep over het IKC Marum.
De nieuwsbrief verschijnt voor elke schoolvakantie en u kunt deze downloaden van de website
www.westerkwartier.nl/ikcmarum.
De nieuwsbrief staat vol wetenswaardigheden en actueel nieuws. De rubriek “Het woord is aan...”
spreekt voor zich. De primeur komt toe aan de projectleider van de gemeente Westerkwartier.
Via deze nieuwsbrief houden we u niet alleen op de hoogte van alle ontwikkelingen maar maken we
deze ook zichtbaar. De nieuwsbrief is vooral bedoeld als informatiebron voor- en door de
gebruikers en belangstellenden. De inhoud komt van de toekomstige partners in het IKC Marum.
Wie zitten er in de projectgroep?
Frans Huisman, voorzitter – onderwijsspecialist gemeente
Klaas Visser, projectleider – vastgoedspecialist gemeente
Feike Paulides, teamcoördinator facilitair en ICT – schoolbestuur Stichting Quadraten
Tjibbe Jan Werksma, directeur OBS De Springplank
Tjitske de Jager, directeur CBS De Bron
Henriëtte Kloosterman en/of Leonie Vos, twee van drie vennoten KC Het Zonnetje
Annelieke Feitsma, GGD, jeugdverpleegkundige
Jildou Renema en/of Roelf Postma, coördinatie Kunstbedrijven
Douwe Veltman, BCN-groep, bouwprocesmanagement
Dieny Elzinga, adviseur huisvesting Quadraten Kinderopvang
Het woord is aan….
Ik ben Klaas Visser, Senior Vastgoedadviseur van het team Vastgoed en Grondzaken. Ik ben
53 jaar, getrouwd en heb 2 kinderen.
Ik ben voor de komende jaren aangewezen als projectleider voor realisatie van het Integraal
Kindcentrum in Marum met alles wat daar bij komt kijken. Ik heb eerder al een aantal andere
bredeschool projecten in het Westerkwartier mogen begeleiden, zoals bredeschool Violier in
Leek. Dat gebouw is in mei 2020 in gebruik genomen en is leerzaam voor het IKC Marum.

Officieel werk ik voor de gemeente Westerkwartier, maar voor dit nieuwbouwproject zit ik er voor
de scholen, de kinderopvang, de GGD, de muziekschool en de gemeente samen.
Je kunt er van uitgaan dat ik mijn uiterste best doe om samen met alle gebruikers en andere
betrokkenen een mooie nieuwe locatie te maken, vooral voor de kinderen, alle leerkrachten en
medewerkers van de instellingen. Zodat ze er vele jaren gezond en met plezier gebruik van kunnen
maken.
Dan gaat het niet alleen om een mooi gebouw, maar ook alles wat daar omheen hoort. Zoals een
goede buitenruimte, vlotte en veilige verkeersafwikkeling, verbeteren van sportvelden en zo verder.
Wat doet een projectleider nu eigenlijk? Onderstaand mijn belangrijkste taken:
Ik….

 reken uit wat het gebouw met alles er omheen kost;
 geef advies aan besturen en de gebruikers over de mate van luxe en welke keuzes je daarin kunt
maken;

 organiseer de aanpak van ontwerp en de bouw;
 stel contracten op;
 vraag prijsopgaven en beoordeel de inzet van bedrijven;
 bewaak de uitgaven en de planning;
 breng regelmatig verslag uit van dit alles;
 regel alle andere dingen om de zaak soepeltjes te laten verlopen.
Dit doe ik natuurlijk niet allemaal zelf. Er zijn heel veel mensen achter de schermen actief, die ieder
hun deel doen. Ik bewaak het overzicht.
Hopelijk tot ziens!

Tekeningen
Gymzaal
Gymzaal

Silke Wind, groep 1 OBS De Springplank

Danielle en Adriana, groep 7 CBS de Bron

Verkeer
Er zijn twee klankbordgroepavonden geweest; op dinsdag 24 september en op dinsdag
12 november 2019. Tijdens deze avonden is gesproken en meegedacht aan de uitwerking van het
verkeersplan en aan de inrichting van het gebied.
In deze klankbordgroep zitten bewoners van aanliggende straten, de voetbalvereniging, de
volkstuinenvereniging, Marumer Belang en ouders van de beide scholen en de kinderopvang.
Daarnaast waren er mensen van de projectgroep IKC Marum en van verkeerszaken van de gemeente
Westerkwartier aanwezig. Bureau Sweco was als schrijver van het rapport betrokken bij deze
avonden. Zij zorgen voor het opstellen van het verkeersplan- en het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van deze avonden (goede ideeën/suggesties/aandachtspunten), is nu een concept
verkeersplan veilige schoolomgeving tot stand gekomen. Het plan vraagt een forse investering, die
niet direct beschikbaar zal zijn. We willen dit in fasen realiseren. Samen bepalen we de prioriteiten.

Vijf belangrijke aandachtspunten zijn:

Hoofduitgangspunt: Scheiding auto- en fiets/voetganger vanaf Hoornweg en vanaf Alberdaweg.
1. Parkeerterrein Hoornweg

 Herinrichting zuidelijk deel
 Aanpassing in-/uitrit
 Schoolzone Hoornweg
2. Fietspad noord zuid
3. Nieuw fietspad oostzijde
4. Veiliger maken Alberdaweg

 Snelheid verminderen
 Eenduidige inrichting
5. Situering gebouw IKC

Tekeningen

Daniel en Pascal, groep 7 CBS de Bron

Hidde Wind, groep 1 OBS De Springplank

Waar zijn we mee bezig op dit moment
De planning is op dit moment dat het gebouw na de zomervakantie van 2022 in gebruik wordt
genomen. Daarvoor hebben we tot nu toe het volgende gedaan:

 We hebben een overeenkomst voorbereid waarin we als partners de afspraken vastleggen over
de inzet van tijd en geld;

 Er hebben al technische onderzoeken plaatsgevonden voor archeologie, fundering, geluid, etc.
 We hebben met elkaar bepaald hoeveel en welke soort ruimten we nodig hebben en hoe de
ruimten logisch bij elkaar moeten liggen. Welke ruimten moeten boven en welke beneden.
Verder hebben we aangegeven wat we belangrijk vinden voor een nieuw gebouw. Al deze
informatie is meegenomen in de aanbesteding.

 Inmiddels is de Europese aanbesteding van architect, installateur en bouwer gestart. Na de
zomer van dit jaar wordt dan bekend welk ontwerp als beste uit de bus komt.

 Het ontwerp-bestemmingsplan is klaar om te worden gepresenteerd in een bijeenkomst. Helaas
moest de in maart 2020 geplande bijeenkomst uitgesteld worden en zoeken we een nieuwe
datum. Hierbij krijgt ook de verkeersituatie de aandacht.

 Met de sportverenigingen SV Marum en de korfbalvereniging zijn we in gesprek over de nodige
aanpassingen en verbeteringen van de velden.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een mail naar
martine.arnold@westerkwartier.nl.

