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Nog net voor het einde van het jaar ontvangt u van ons 
de nieuwsbrief over het Ireneplan. Graag informeren we 
u over de laatste stand van zaken en de plannen voor het 
nieuwe jaar. En natuurlijk wensen wij u allemaal hele fijne 
feestdagen en een heel goed 2018. 

Wethouder Dennis Gudden over het Ireneplan 
Aan het eind van het jaar kijken we ook vooruit, naar de start van de werkzaamheden voor het 
Ireneplan. De omgevingsvergunning voor het nieuwe schoolgebouw is verleend en begin 2018 
geven we eindelijk het langverwachte startschot voor de bouw.

Door betrokkenheid van bewoners, medewerkers van de gemeente Wageningen, Solidez, de Ire-
neschool, en de Woningstichting is het gelukt om een mooi plan neer te leggen. Dit plan is door 
de goede en gedegen samenwerking tussen partijen als hamerstuk door de raad aangenomen.
De raad benoemde het Ireneplan als voorbeeld voor andere plannen, mede door de integrale 
benadering. Integraal omdat in de ontwikkeling van het Ireneplan het ‘stapelen van stenen’ en 
   het de sociale, menselijke kant anlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  
   Leefbaarheid, participatie, duurzaamheid, diversiteit, geven leven en kleur   
   aan een wijk. Zo werken we samen aan een veilige, prettige en toekomst- 
   bestendige wijk.
   Gezien de betrokkenheid van alle partijen de afgelopen jaren, heb ik alle  
   vertrouwen in een prachtige resultaat! 

   Veel leesplezier, Dennis Gudden
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Over de nieuwe basisschool: Frisse School
De nieuwe basisschool voldoet zoveel mogelijk aan de normen van een Frisse School, normering 
klasse B. Een Frisse School is een schoolgebouw met een laag energieverbruik en een gezond  
binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid. Hiermee 
levert de nieuwe school maatschappelijk gezien een bijdrage aan een duurzame wereld en is 
daarmee een statement aan leerlingen en omgeving. 
 
Frisse Scholen zorgen voor: 
·  Energiebesparing
·  Minder luchtvervuiling  
·  Vermindering gebruik fossiele grondstoffen
·  Verlaging gezondheidsklachten  
·  Minder ziekteverzuim  
·  Vebetering welzijn en (leer/werk)prestaties  

 
De bouw is eind 2018 klaar 
De basisschool van circa 805 m2 bestaat uit zes lokalen. De architect is SVP uit Amersfoort.  
Aannemer Klaassengroep uit Arnhem start begin januari 2018 met de bouw en eind 2018 kan de 
nieuwe basisschool in gebruik genomen worden.

In het nieuws: Kinderdagverblijf Klavertje 4 ook naar de nieuwe school 
Kinderdagverblijf Klavertje zal in de nieuwe school een Buitenschoolse opvang (BSO) realiseren.  
De focus van de nieuwe BSO sluit mooi aan bij de doelen van de Frisse School. Zo is de BSO 
gericht op techniek, gezonde voeding en sport.

Nieuwe concepten
Op de nieuwe locatie komt een nieuwe 
school met een nieuw concept. Van een 
traditionele school verandert de Ireneschool 
in een school met een focus op groen en 
gezond gedrag, waaronder voeding en 
bewegen. 
Door de voorgenomen samenwerking met 
Klavertje 4 kunnen de kinderen onder één 
dak onderwijs en opvang krijgen!

Speelplein ook voor de buurt!
Na schooltijd kunnen kinderen ook gebruikmaken van het speelplein van de school. Dit gebeurt 
nu ook op het huidige schoolplein. Dus er blijft ruimte om te spelen, ook voor de buurt.
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Stand van zaken
Het terrein voor de nieuwe school is gereed voor de bouw. Vanaf januari 2018 gaat de bouw 
hier ook beginnen. Ondertussen wordt de proceddure voor de bestemmingsplanwijziging op de 
lokatie van de oude Ireneschool gestart. Omdat hier een appartement en eengezinswoningen 
worden gebouwd moet de bestemming van het gebied veranderd worden naar woonbestem-
ming. Deze procedure neemt enkele maanden in beslag. 

          
Voorlopige planning: 

2018  •  Jan: Klaarmaken bouwput en aanbrengen boorpalen (er wordt niet geheid).
  •  Feb: Uitharden boorpalen, storten van fundering, vloeren begane grond leggen.  
  •  Mrt t/m laatste kwartaal 2018: bouw nieuwe school.
   •  Laatste kwartaal 2018: start sloop van de oude Ireneschool.  
  •  Ingebruikname nieuwe school (laatste kwartaal 2018) 

  
•  Sloop oude Ireneschool.

 
2019  

•  Start bouw 24 appartementen en 12 grondgebonden woningen.
 
2020  •  Eind 2020 verwachten we dat de nieuwbouw van de appartementen en woningen   
               gereed is.

 
2018

 
2019

 
2020

Boekje over de Ireneschool
De werkgroep ondersteund het initiatief voor een (geschiedenis)boekje over de Ireneschool.  
Samen met leerlingen, leerkrachten, omwonenden enz gaat Judica Lookman gaat het boekje 
schrijven. Zij heeft ook met en voor de wijk Patrmonium een prachtig geschiedenisboek gemaakt 
voor met herinneringen en verhalen. 
Judica organiseert samen met Cokkie Suttorp en Barbara Fikensieper (van Solidez) geschrekken 
om de geschiedenis van de Ireneschool ‘op te halen’. Heeft u nog een (mooi) verhaal over de 
Ireneschool? Laat het ons weten.  

Naar verwachting is het boekje in de zomer van 2018 gereed.
 

Oproep
: 

Heeft u nog verhalen over 

de geschiedenis van de 

Ireneschool? 

 

Laat het ons weten. Bel 

Judica Lookman op   

06109 864 78
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Over de werkgroep Ireneplan  
Het afgelopen jaar heeft de projectgroep hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het Irene-
plan. We overleggen samen de plannen van de school maar ook van de nieuwbouw op de plek 
van de Ireneschool. We hebben enkele informatieavonden georganiseerd voor omwonenenden 
waar ook bewoners uit de werkgroep hun aandeel aan hadden. En er zijn bewoners die tijdens de 
politieke avond bij de Gemeenteraad het woord hebben gevoerd. 
 
Vertrek en nieuw in de werkgroep 
In oktober namen twee bewoners afscheid van de werkgroep. De projectgroep bedankt Ans en 
Margot voor hun kritische en open houding en hun inzet voor het Ireneplan tot nu toe. Nieuw 
in de werkgroep is de woonconsulent van de Woningstichting, Ingrid Roozeboom. Zij is vanaf nu 
nauw betrokken bij de werkgroep. 

Werkgroep Ireneplan bestaat uit omwonenden, medewerkers van  
de Woningstichting, medewerkers van de  gemeente Wageningen,  
directeur van de Ireneschool een procesbegeleider van Solidez. 

Oproep: We zoeken nog huurders 
uit de omgeving  voor in  
de werkgroep Ireneplan.   

Interesse? Bel Ingrid Rozeboom 0371 - 47 16 91

Vragen en opmerkingen over het plan en/of de bouw? 
Tijdens een grootschalig project, (nieuw)bouw/sloop gebeurt er veel in het gebied. Af- en  
aanrijdend verkeer en nog veel meer. Dit merken omwonenden als beste natuurlijk. 
Heeft u vragen of zijn er zaken waar u last van heeft, laat het ons gerust weten.  
 
U kunt contact opnemen met de Woningsitchting via het gratis nummer: 0800 0317. 
Of kom tijdens kantooruren even bij ons langs, we zijn in de buurt. 


