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Argumenten: 

Voor de prioriteitswijk Kruiskamp wordt gewerkt aan een nieuw plan voor de 
ABC-school "De Vlindervallei". De voorzieningen die hierin een plaats krijgen 
zijn een tien-klassige basisschool met nevenruimtes, een sportvoorziening voor 
school en buurt, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en een speluitleen. 
Bovendien zal de GGD/Thuiszorg in het gebouw jeugdzorg aanbieden. In het 
bouwplan zijn alle ruimtes fysiek met elkaar verbonden en bieden daardoor 
kansen voor een inhoudelijke samenwerking.  Voormalig rijksbouwmeester 
Prof. Dr. Jo Coenen heeft een stedenbouwkundig plan gemaakt waarbij de 
totale locatie wordt beschouwd als  "een huiskamer van de wijk" 
(ontmoetingsplek), waar ouders en kinderen ook na de reguliere schooltijd 
elkaar kunnen ontmoeten. Architect Huub Frencken heeft vervolgens een 
schetsplan gemaakt. Het plan sluit prima aan bij het Wijkactieplan Kruiskamp.                                                                                                                  

Beslispunten: 
1. In te stemmen met het schetsplan voor de realisatie van de ABC-
school Kruiskamp; 
2. het bouwplan in fases te realiseren: aan te vangen met de bouw van de 
school, sportvoorziening voor school en buurt en ruimte voor 
GGD/thuiszorg met een kostenraming van  4.684.000 euro; 
3. de kosten voor de eerste fase van de bouw te dekken uit het 
beschikbare bedrag van 2.770.000 euro en voor  1,9 miljoen euro uit het 
budget ABC-scholen in de niet-prioriteitswijken, met als 
inspanningsverplichting dit bedrag weer aan te vullen met te verkrijgen 
subsidies, bijdragen of anderszins; 
4. de Raad te peilen over het dekkingsvoorstel met betrekking tot de 
realisatie van de ABC-school Kruiskamp. 
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Opsteller : M.H. Geurts  

Telefoon : (033) 469 43 20 Datum : 15 mei 2008 

User-id : GEUZ  

 
 
Onderwerp 
ABC-school Kruiskamp 
 

 
Voorstel:  
Voorgesteld wordt in te stemmen met het schetsplan voor de realisatie van de ABC-school “De Vlindervallei. 

Het bouwplan in fases te realiseren; aan te vangen met de bouw van de school, sportvoorziening voor school 

en buurt en ruimte voor GGD/Thuiszorg met een kostenraming van € 4.684.000. De kosten voor de eerste fase 

van de bouw te dekken uit het beschikbare bedrag van € 2.770.000 en voor € 1,9 milj. uit het budget ABC-

scholen in de niet-prioriteitswijken, met als inspaningsverplichting dit bedrag weer later aan te vullen met te 

verkrijgen subsidies, bijdragen of anderszins. De raad te peilen over het dekkingsvoorstel met betrekking tot 

de realisatie van de ABC-school Kruiskamp. 

 

   
 
Inleiding 

Het college hecht grote waarde aan het realiseren van brede scholen (ABC-scholen) in alle wijken 
van Amersfoort. In eerste instantie wordt daarbij prioriteit gegeven aan de brede scholen in 
achterstandswijken. In de wijken Koppel en Kruiskamp is de ABC-school aan één basisschool “De 
Vlindervallei” gekoppeld. De locatie Zuiderkruis van de Vlindervallei in de wijk Koppel is 
bouwkundig aangepakt en functioneert inmiddels al zo’n twee jaren naar volle tevredenheid. Voor 
de Kruiskamp ligt nu een bouwplan voor. De realisatie daarvan zal bijdragen aan een positieve 
beleving van de prachtwijk Kruiskamp. 
 
Beschrijving plan 

 
In de afgelopen jaren is veelvuldig gesproken over de inhoud en vorm van de brede school in 
Kruiskamp. Dit is gebeurd met het schoolbestuur van het openbaar onderwijs (Stichting Meerkring)  
en met de directie van de school, maar ook met  potentiële partners, zodat ook welzijn en zorg kan 
worden geïntegreerd in het concept. In de praktijk wordt nu al samengewerkt en wordt toegewerkt 
naar een facilitaire eenheid. De navolgende uitgangspunten worden daarbij gehanteerd: 

• Hoogwaardige samenwerking 

• Een breed aanbod voor kinderen van 0 – 12 jaar 

• Maatwerk binnen het ABC concept 

• Waar mogelijk onder één dak ouders betrekken en ondersteunen 

• Sociale infrastructuur in de wijk versterken 
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Oorspronkelijk was het nieuwbouwplan voor de school geconcentreerd op de binnenruimte van het 
huidige gebouw aan de Evertsenstraat. In dit plan was uitsluitend een speellokaal opgenomen en 
geen gymnastieklokaal. 
Vanuit wet- en regelgeving was er geen noodzaak om aan deze brede school een 
sportaccommodatie toe te voegen. De noodzakelijke gymnastiekuren konden worden gegeven in 
een gymlokaal in de buurt. In het plan was alleen een speellokaal voor de groepen 1 tot en met 3 
opgenomen.  
Door het Rijk werd, via SenterNovem, de mogelijkheid geschapen subsidie aan te vragen voor een 
sportvoorziening voor onderwijs en sport voor de buurt. Van deze subsidiemogelijkheid is gebruik 
gemaakt.  De aanvraag is gehonoreerd en er is een bedrag van € 500.000 toegezegd.  
Dit betekende wel dat het bouwplan voor de school moest worden aangepast.  
 
Het plan dat daarna door architekt Huub Frencken werd opgesteld (schoolgebouw met 
aangrenzend op het speelterrein een sportvoorziening) werd kritisch ontvangen. Door de 
nieuwbouwmassa, als gevolg van de toevoeging van de sportvoorziening, verdween de uitstraling 
van de huidige bebouwing naar de achtergrond, waardoor het monumentale karakter van het 
gebouw geweld werd aangedaan. Het gebouw is van de hand van de Amersfoortse architect 
Zuiderhoek en is enig in zijn soort in Amersfoort. 
Eind 2007 hebben wij voormalig rijksbouwmeester Prof. Dr. Jo Coenen gevraagd een oordeel te 
geven over het bouwplan. Prof. Coenen deelde de bezwaren die tegen het plan werden geuit. 
Vervolgens heeft de heer Coenen een nieuwe visie neergelegd op het plangebied dat begrensd 
wordt door de Van Brakelstraat, Van Galenstraat, Banckaertstraat en Evertsenstraat. 
 
Kenmerkend voor het advies van Prof. Coenen is de benadering van het totale terrein, wat door 
hem wordt geschetst als “een huiskamer” in Kruiskamp. Deze benadering behelst wel een totale 
aanpak van het terrein en de bebouwing daarop.  
Het is een plan met kwaliteit, dat voorziet in realisatie van een brede school (onderwijs, sport, 
zorg en welzijn) en een integrale herontwikkeling van dit gebied tot een ontmoetingsplek voor de 
wijk, uitstekend aansluitend op de doelstellingen van het Wijkactieplan Kruiskamp. 
 
Essentie van het plan is dat het voormalige kenmerkende schoolgebouw van architect 
Zuiderhoek behouden wordt. Na verbouwing zal één vleugel weer benut worden voor 
onderwijsfuncties. De andere vleugel is bestemd voor de GGD/Thuiszorg. Naast het huidige 
gebouw (op en rondom de vijver) is een nieuwe bouwmassa gesitueerd t.b.v. onderwijs en sport 
voor de school en voor de buurt.  
In het plan is opgenomen dat de door de nieuwbouw vrijkomende school, na verbouwing in de 
originele bouwkundige staat, kan worden gebruikt t.b.v. kinderopvang / peuterspeelzaal / 
buitenkast.  
Tenslotte is voorzien in herinrichting van de openbare buitenruimte.  
 
Het plan bevat, mede om redenen van urgentie en financiering, een fasering: 
1. in eerste instantie zal nieuwbouw van de school plaatsvinden met een sportvoorziening en een 
vestiging van de GGD/Jeugdzorg. De openbare ruimte wordt daarbij heringericht voor zover 
nodig voor een goed functioneren van de school (o.a. schoolplein en vijver). Deze investeringen 
worden thans geraamd  op ca. 4,7 mio euro; 
2. in tweede instantie kan de openbare ruimte verder worden aangepakt (fase 2) en vervolgens 
kan daarna (fase 3) optioneel het vrijkomende schoolgebouw herontwikkeld/verbouwd worden en 
in de oorspronkelijke bouwkundige staat worden teruggebracht.  
Gelet op de staat van onderhoud kan het schoolgebouw in de huidige vorm en staat zonder grote 
problemen gehandhaafd worden ten behoeve van het gebruik voor kinderopvang / 
peuterspeelzaal / buitenkast. Verbouw van het pand is strikt genomen niet noodzakelijk doch 
vormt wel een bijdrage aan de (architektonische) vormgeving  van het totale gebied. 
 
Het schetsplan is ambtelijk en door de monumentencommissie getoetst en positief ontvangen. Er 
zijn weliswaar nog diverse aandachtspunten voor de uitwerking, maar er is voldoende basis om 
nu vervolgstappen te zetten. 
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Overwegingen 
 

1. er is een aansprekend concept ontwikkeld, dat enerzijds een goede basis vormt voor de 
realisatie van de brede school de Vlindervallei en herinrichting van de directe omgeving 
en anderzijds recht doet aan stedenbouwkundige en monumentale uitgangspunten; 

2. het is mogelijk, door voorlopige herschikking van middelen, de realisatie van de school en 
de sportvoorziening te financieren. De realisatie van de school kan niet langer op zich 
laten wachten. 

 
Aanpak / uitvoering 
 
 De planning ziet er in hoofdlijnen als volgt uit: 

• medio mei 2008, standpunt college op basis van voorlopig ontwerp en 
financieringsvoorstel; 

• begin juni 2008, inspraakgelegenheid voor de buurt / belanghebbenden / 
geinteresseerden met tervisielegging (volgens inspraakverordening 6 weken); 

• eind juni 2008, indiening bouwaanvraag,, verzoek om medewerking artikel 19, lid 2 Wro 
procedure en verzoek om kapvergunning; 

• begin augustus 2008, collegebesluit medewerking artikel 19, lid 2 Wro; 

• vanaf 30 augustus, 6 weken officiele ter visielegging; 

• medio november 2008, verlenen vrijstelling en bouwvergunning alsmede kapvergunning; 

• november / december 2008, start bouwrijpmaken; 

• december 2008, start bouw; 

• november / december 2009, oplevering gebouw en verhuizing 
 
De planning wordt beinvloed door het gedurende het zomerreces niet ter visie kunnen leggen van 
de artikel 19, lid 2 Wro / bouwvergunningaanvraag alsmede door de vereiste inspraakprocedure. 
 
 
Besluitvorming over het schetsplan en de bijbehorende planning is noodzakelijk om uitvoering te 
kunnen geven aan de reeds lang bestaande wens om een nieuwe ABC-school in Kruiskamp in 
gebruik te kunnen nemen. Zowel de schoolorganisatie (Stichting Meerkring) als de Oudergroep 
Vlindervallei Kleurrijk hebben aangedrongen op spoed.  
 
Communicatie 

 
Kort na besluitvorming door het college van dit voorstel, zal een inspraakavond voor de buurt / 
belanghebbenden / ouders en geinteresseerden worden gehouden. Volgens de 
inspraakverordening is het voorts vereist het voornemen 6 weken ter inzage te leggen.  
De inspraak zal op de gebruikelijke wijze aangekondigd worden (inclusief een huis aan huis 
bericht).  
  
Financiën 
 
De kosten voor de eerste fase van het  plan (nieuwbouw school, sportvoorziening en ruimte voor 
GGD/Thuiszorg worden geraamd op ca. € 4.7 mio. Deze raming van kosten zijn indicatief en zijn 
afkomstig van het architektenbureau Frencken. Zoals hiervoor aangegeven is mogelijk het plan 
gefaseerd uit te voeren.  
 
Voor het plan is in de gemeentebegroting een bedrag van € 2.770.000,-- beschikbaar. 
Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

• RSV-gelden  € 1.500.000 

• Uitbreidingskrediet €    593.000  
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• Rijkssubsidies  €    677.000 
__________ 

  Totaal  € 2.770.000 
 
Daarmee is er een tekort van ruim € 1,9 milj. op de (ver)bouw van de ABC-school. 
Het tekort wordt met name veroorzaakt door het nieuwe plan (o.a. bouwen op en rondom de 
bestaande vijver met als gevolg kademuren) en de bouwkostenstijging van de afgelopen jaren 
(tussen de 10 en 30%). 
 
Om de nieuwbouw van de school te kunnen realiseren hebben wij besloten het resterende bedrag 
van ca. € 1,9 miljoen te dekken met en deel van het budget ABC-scholen niet-prioriteitswijken. In 
de begroting is daarvoor 2 mio opgenomen voor het jaar 2008 en 2 mio voor het jaar 2010. Wij 
geven prioriteit aan de bouw van de brede school in de prioriteitswijk Kruiskamp. Het tekort  van 1,9 
mio  halen wij uit de eerste tranche van het budget ABC-scholen niet prioriteitswijken, met als 
inspanningsverplichting om dit bedrag in de komende jaren weer aan te zuiveren via het verkrijgen 
van een subsidie of een bijdrage van provincie en/of rijk. Ingeschat wordt dat redelijkerwijs 
minimaal 50% haalbaar zal moeten zijn. 
Voor de uitrol van de eerste tranche levert dit geen vertraging op, omdat de schoolorganisaties hun 
eerste aanvragen nog moeten indienen. De aanvragen voor verbouw kunnen nu worden ingediend 
tot  een bedrag van 2,1 mio euro. De feitelijke uitvoering kan in 2009 aanvangen. Het 
gereserveerde budget voor 2010 zijn wij bereid hiervoor naar voren te halen. Zodra wij de 
beschikking hebben over het bedrag van 1,9 mio euro of een gedeelte daarvan, zullen wij deze 
aanwenden voor verdere uitrol van de ABC-scholen in de niet-prioriteitswijken. 
 
 
Voorstel 

1. In te stemmen met het schetsplan voor de realisatie van de ABC-school “De Vlindervallei”. 

2. Het bouwplan in fases te realiseren; aan te vangen met de bouw van de school, sportvoorziening 
voor school en buurt en ruimte voor GGD/Thuiszorg met een kostenraming van € 4.684.000. 
  
3. De kosten voor de eerste fase van de bouw te dekken uit het beschikbare bedrag van  
€ 2.770.000 en voor € 1,9 milj. uit het budget ABC-scholen in de niet-prioriteitswijken, met als 
inspanningsverplichting dit bedrag weer later aan te vullen met te verkrijgen subsidies, bijdragen of 
anderszins. 
 
4. De raad te peilen over het dekkingsvoorstel met betrekking tot de realisatie van de ABC-school 
Kruiskamp. 
 
 
 
 
 

Bijlagen: 
bestaande toestand/fase 1 
 

 
 
 



Inlichtingen bij: mr. A.J. Ashouwer,  WSO/MO,  (033) 469 48 06 

PEILING 

Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 2767025 

Aan : Gemeenteraad  Datum : 20 mei 2008 

Portefeuillehouder :  Wethouder G. Eerdmans  Programma :  

TITEL 
Raadspeiling over de nieuwbouw van de ABC-school “De Vlindervallei” in de wijk Kruiskamp 

PEILPUNTEN 
 

De raad te peilen over het dekkingsvoorstel met betrekking tot de nieuwbouw van de ABC-school “De 

Vlindervallei” in de wijk Kruiskamp t.b.v onderwijs, sport, zorg en welzijn. 

  

AANLEIDING 
Overeenkomstig de wens van de raad bereiden wij plannen voor om in alle prioriteitswijken brede scholen 

te realiseren. In de prioriteitswijk Kruiskamp is gevestigd de openbare basis school “De Vlindervallei”, 

gelegen aan de Jan van Galenstraat. Voor deze wijk hebben wij een nieuw plan ontwikkeld voor de 

realisatie van een ABC-school. Dit plan omvat voorzieningen voor de openbare basisschool “De 

Vlindervallei”, een sportvoorziening voor school en de buurt, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en 

een speluitleen. Bovendien zal de GGD/Thuiszorg in het gebouw jeugdzorg aanbieden. In het nieuwe plan 

zijn alle ruimtes fysiek met elkaar verbonden en bieden daardoor goede kansen voor een inhoudelijke 

samenwerking.  

 

De planvorming heeft enige jaren in beslag genomen. Oorspronkelijk was het nieuwbouwplan voor de 

school geconcentreerd op de binnenruimte van het voormalige schoolgebouw aan de Evertsenstraat. In dit 

plan was uitsluitend een speellokaal opgenomen en geen gymnastieklokaal. 

Vanuit wet- en regelgeving was er geen noodzaak om aan deze brede school een sportaccommodatie toe te 

voegen. De noodzakelijke gymnastiekuren konden worden gegeven in een gymlokaal in de buurt. In het plan 

was alleen een speellokaal voor de groepen 1 tot en met 3 opgenomen.  

Door het Rijk werd, via SenterNovem, de mogelijkheid geschapen subsidie aan te vragen voor een 

sportaccommodatie voor onderwijs en sport voor de buurt. Van deze subsidiemogelijkheid is gebruik 

gemaakt.  De aanvraag is gehonoreerd en er is een bedrag van € 500.000 toegezegd.  

Dit betekende wel dat het bouwplan voor de school moest worden aangepast.  

 

Het plan dat daarna door architekt Huub Frencken werd opgesteld (schoolgebouw met aangrenzend op het 

speelterrein een gymnastieklokaal) werd kritisch ontvangen. Door de nieuwbouwmassa, als gevolg van de 

toevoeging van de sportvoorziening, verdween de uitstraling van de huidige bebouwing naar de achtergrond, 

waardoor het monumentale karakter van het gebouw geweld werd aangedaan. Het gebouw is van de hand van 

de Amersfoortse architect Zuiderhoek en is enig in zijn soort in Amersfoort. 

Eind 2007 hebben wij voormalig rijksbouwmeester Prof. Dr. Ir. Jo Coenen gevraagd een oordeel te geven 

over het bouwplan. Prof. Coenen deelde de bezwaren die tegen het plan werden geuit. 

Vervolgens heeft  Prof. Coenen,  behulp van medewerkers van de TUDelft,  een nieuwe stedenbouwkundig 

visie neergelegd op het plangebied. 

 

Kenmerkend voor het advies van Prof. Coenen is de benadering van het totale terrein, wat door hem wordt 

geschetst als “een huiskamer” in Kruiskamp. Deze benadering behelst wel een totale aanpak van het terrein en 

de bebouwing daarop.  

Het is een plan met kwaliteit, dat voorziet in realisatie van een brede school (onderwijs, sport, zorg en 

welzijn) en een integrale herontwikkeling van dit gebied tot een ontmoetingsplek voor de wijk, uitstekend 

aansluitend op de doelstellingen van het Wijkactieplan Kruiskamp. 
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Essentie van het plan is dat het voormalige kenmerkende schoolgebouw van architect Zuiderhoek behouden 

wordt. Na verbouwing zal een vleugel weer wordt benut voor onderwijsfuncties. De andere vleugel is 

bestemd voor de GGD (jeugdzorg). Naast het huidige gebouw (op en rondom de vijver) is een nieuwe 

bouwmassa gesitueerd t.b.v. onderwijs en sport voor de school en voor de buurt.  

In het plan is opgenomen dat de door de nieuwbouw vrijkomende school, na verbouwing in de originele 

bouwkundige staat, kan worden gebruikt t.b.v. kinderopvang / peuterspeelzaal / buitenkast.  

Tenslotte is voorzien in herinrichting van de openbare buitenruimte.  

 

Het plan bevat, mede om redenen van financiering en urgentie, een fasering: 

1. in eerste instantie zal nieuwbouw van de school plaatsvinden, met een sportvoorziening voor school en 

buurt en een vestiging van de GGD/Jeugdzorg. De openbare ruimte wordt daarbij heringericht voor zover 

nodig voor een goed functioneren van de school (o.a. schoolplein en vijver). Deze investeringen worden 

thans geraamd op ca. 4,7 mio euro; 

2. in tweede instantie kan de openbare ruimte verder worden aangepakt (fase 2) en vervolgens kan daarna 

(fase 3) optioneel het vrijkomende schoolgebouw herontwikkeld/verbouwd worden en in de 

oorspronkelijke bouwkundige staat worden teruggebracht. 

Gelet op de staat van onderhoud kan het schoolgebouw in de huidige vorm en staat zonder grote problemen 

gehandhaafd worden ten behoeve van het gebruik voor kinderopvang / peuterspeelzaal / buitenkast. 

Verbouw van het pand is strikt genomen niet noodzakelijk doch vormt wel een bijdrage aan de 

(architektonische) vormgeving van het totale gebied. 

 

BEOOGD EFFECT 
Het realiseren van een brede school in de wijk Kruiskamp t.b.v. onderwijs, sport, zorg en welzijn. 

ARGUMENTEN 
Gelet op de urgentie en de beschikbare middelen zijn wij voornemens om het plan gefaseerd uit te voeren. 

In eerste instantie zal de nieuwbouw van de school met sportvoorziening worden gerealiseerd, waarin 

tevens kan worden ondergebracht de zorgfunctie voor de GGD. De buitenruimte wordt daarbij heringericht 

voor zover nodig voor een goed functioneren van de school. Deze investering hiervoor wordt geraamd op 

ca. € 4,7 miljoen.  

In de gemeentebegroting hebben wij daarvoor een bedrag van € 2.770.000 beschikbaar. Om de nieuwbouw 

van de school te kunnen realiseren hebben wij besloten het resterende bedrag van ca. € 1,9 miljoen te 

dekken met een deel van het budget ABC-scholen niet-prioriteitswijken. In de begroting is daarvoor 2 mio 

opgenomen voor het jaar 2008 en 2 mio voor het jaar 2010. Wij geven prioriteit aan de bouw van de brede 

school in de prioriteitswijk Kruiskamp. Het tekort van 1,9 mio halen wij uit de eerste tranche van het 

budget ABC-scholen niet-prioriteitswijken, met als inspanningsverplichting om dit bedrag in de komende 

jaren weer aan te zuiveren via het verkrijgen van een subsidie of een bijdrage van provincie en/of rijk.  

Wij schatten in dat redelijkerwijs minimaal 50% haalbaar zal moeten zijn. 

Voor de “uitrol” van de eerste tranche levert dit geen vertraging op omdat de schoolorganisaties hun eerste 

aanvragen nog moeten indienen. De aanvragen voor verbouw kunnen nu worden ingediend tot een bedrag 

van 2,1 mio euro. De feitelijke uitvoering van de plannen kan in 2009 aanvangen. Het gereserveerde budget 

voor 2010 zijn wij bereid hiervoor naar voren te halen. Zodra wij de beschikking hebben over het bedrag 

van 1,9 mio euro of een gedeelte daarvan, zullen wij deze aanwenden voor de verdere “uitrol”van de ABC 

scholen in de niet-prioriteitswijken. 

De betreffende schoolbesturen hebben wij over ons besluit geïnformeerd. 

 

Als tweede fase willen wij de openbare ruimte rondom de brede school aanpakken. De kosten hiervoor zijn 

globaal geraamd op 600.000,= euro. Tenslotte, als derde fase, hebben wij het voornemen om het 

vrijkomende schoolgebouw te verbouwen in de oorspronkelijke staat (ook een ontwerp van architekt 

Zuiderhoek) ten behoeve van welzijnsactiviteiten en kinderopvang. De kosten voor deze 

verbouw/restauratie worden geraamd op ca. 1 mio euro. Uitvoering van fase 2 en 3 willen wij doen zodra 

daarvoor de benodigde middelen zijn gevonden. 

FINANCIËN 
Zoals hiervoor aangegeven hebben wij voor de nieuwbouw van de brede school in de gemeentebegroting 

een bedrag van € 2.770.000 beschikbaar. Het restant van € 1,9 miljoen willen wij halen uit het budget 
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ABC-scholen  niet-prioriteitswijken, met als inspanningsverplichting om dit bedrag in de komende jaren 

weer aan te zuiveren via het verkrijgen van een subsidie of een bijdrage van provincie en/of rijk.  

Vanzelfsprekend zullen wij u informeren over de voortgang van onze inspanningsverplichting.    

VERVOLG  
Na peiling van uw raad met betrekking tot ons voorstel over de financiering kan het schetsplan worden 

uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp, zodanig dat de planologische procedure voor 1 juli 2008 in gang kan 

worden gezet. Volgens planning kan de nieuwe brede school dan geopend worden in december 2009.   

BETROKKEN PARTIJEN  
Overleg heeft plaats gevonden met de Monumentencommissie, het schoolbestuur “De Meerkring”, de 

directie van de Vlindervallei, het oudercomité Stichting Kleurrijk Amersfoort, Prof. Dr. Ir. J. Coenen en 

zijn medewerkers van de TUDelft, onze architect Huub Frencken en de partners die een rol vervullen in het 

brede schoolconcept. 

Allen hebben ingestemd met het schetsplan. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Amersfoort, 

de secretaris, de burgemeester 

 

 

 

 

H. Huitink A. van Vliet-Kuiper 

 
 

Bijlagen 
- geen 
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