Twee basisscholen
in een nieuw gebouw
Nieuw gebouw voor it Finster en De Pipegaal. De gemeente heeft een voorontwerpbestemmingsplan
gemaakt voor de bouw van één nieuw schoolgebouw voor OBS De Pipegaal en CBS It Finster.
De huidige schoolgebouwen zijn verouderd.
Het nieuwe schoolgebouw komt schuintegenover
de St. Ludgerusschool, op een gedeelte van de
parkeerplaatsen aan de Weverswei te staan. Er
komen zo’n 170 parkeerplaatsen. Het nieuwe
parkeerterrein komt voor de St. Ludgerusschool
en naast de nieuwe Rolpeal (op de plek van de
oude Rolpeal).

Wat staat er in het bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan staat waarvoor je de
grond mag gebruiken en waar je mag bouwen.
Voor het nieuwe schoolgebouw komt er een
gebouw van twee bouwlagen met een kap.
Vanwege plaats van de school wordt het fietspad
van de Weverswei naar het tenniscomplex
omgelegd. In de nieuwe situatie ligt het pad van
de Weverswei voor de zuidwestgevel van het
nieuwe schoolgebouw langs naar de groenzone
naast de school en dan verder naar het tenniscomplex. Over dit pad vindt ook de bevoorrading
van het tenniscomplex plaats.

De gemeente wil nadrukkelijk omwonenden en
andere belanghebbenden uitnodigen om de plannen
te komen bekijken en opmerkingen en suggesties
te doen. Daarom is er in januari een informatiebijeenkomst waar medewerkers van de gemeente
informatie geven over de nieuwe situatie en het
voorontwerpbestemmingsplan. De scholen zijn daar
ook bij. De datum hiervoor maken we nog bekend.

1. Oude Rolpeal 2. Nieuwe Rolpeal 3. St. Ludgerusschool
4. Nieuwe locatie scholen ‘t Finter en De Pipegaal 5. Parkeerterrein

Iedere opmerking wordt genoteerd. Iedereen die reageert, krijgt een reactie op wat er met hun opmerking wordt gedaan. Omwonenden/
belanghebbenden krijgen in januari een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. Ook zonder uitnodiging bent u van harte welkom.
Het is ook mogelijk om schriftelijk reageren op de plannen. Dat kan gedurende de periode dat het voorontwerp bestemmingsplan ter
inzage ligt vanaf 21 december 2018 tot en met 31 januari 2019. Reacties kunnen dan naar het college van Burgemeester en wethouders
van Súdwest-Fryslân worden gezonden, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek. U kunt het plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zoek op planidentificatienummer NL.IMRO.1900.2018westBPworkweve-vont.
Het voorontwerpbestemmingsplanplan is ook in te zien bij de gemeenteloketten in Bolsward en Sneek.
Bolsward, Kerkstraat 1:
21 december 2018 tot en met 31 januari 2019
Sneek, Marktstraat 8:
2 januari 2019 tot en met 31 januari 2019 (vanwege de verhuizing van het gemeenteloket)

En hoe gaat het verder?
Burgemeester en wethouders besluiten over de ingekomen reacties en of het bestemmingsplan moet worden aangepast. Daarna leggen we het plan
opnieuw zes weken ter inzage. In die periode kan een zienswijze worden ingediend. College en gemeenteraad nemen daar een standpunt over in
en of de gemeenteraad het bestemmingsplan kan vaststellen. Dit is niet eerder dan na de zomer van 2019. De formele procedure, de termijn van de
terinzagelegging van het plan en de mogelijkheid om daar een zienswijze en mogelijk later beroep tegen in te stellen, worden in de krant gepubliceerd.
Daarna kunnen we beginnen met de aanleg van de infrastructuur. Een omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe schoolgebouw kan,
afhankelijk van het verloop van het proces, op zijn vroegst pas in 2020 worden verleend.

www.sudwestfryslan.nl
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