Informatie
Bouwplannen Markland College

Beste buurtbewoners,
Waarschijnlijk heeft u al iets vernomen van het nieuws dat het Markland
College Oudenbosch gaat (ver)bouwen. Donderdag 8 maart heeft de
gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van 12,3 miljoen voor de
bouw van nieuwe huisvesting voor de school. Stichting Markland College voegt
daar uit eigen middelen 1,3 miljoen aan toe.
Voor de gemeente Halderberge is het belangrijk dat kinderen in hun eigen
gemeente voortgezet onderwijs kunnen blijven volgen.
Toekomstbestendig maken van het Markland College
Het Markland College Oudenbosch biedt voor de leerlingen in de regio alle
onderwijssoorten onder één dak: gymnasium, atheneum, havo, mavo en
beroepsgerichte leerwegen kader en basis. Dit willen we ook in de toekomst
graag zo houden. In de loop van de jaren is het aantal
12-jarigen in de regio echter fors gedaald. Daar komt bij dat de
schoolgebouwen uit 1974 aan de Eikenlaan (beter bekend als het Thomas
More College) en het gebouw uit 1948 aan de Pagnevaartweg (beter bekend
als de KTS) niet meer voldoen aan de onderwijskundige en bouwkundige
eisen voor de komende jaren. Deze gebouwen vragen een enorme investering
aan onderhoud en zorgen voor hoge energiekosten. Daarnaast verandert
het onderwijs; digitalisering van het onderwijs komt steeds meer voor en er
wordt in toenemende mate onderwijs op maat gegeven. Ook dit vraagt om
aanpassing en vernieuwing van de schoolgebouwen.
Nieuwe gebouw
Het nieuwe gebouw wordt compact, centreert zich rondom het bestaande
entreegebouw en het gebouw rechts van het entreegebouw (in de volksmond
brugklasgebouw of mavo-gebouw). Het gebouw aan de Eikenlaan (Thomas
More College, nu het havo/vwo-gebouw) en een deel van de KTS (nu
het gebouw van de beroepsgerichte leerwegen kader en basis) worden
teruggegeven aan de gemeente. Er wordt ook een strook van het sportterrein
teruggegeven aan de gemeente.

Architectenselectie loopt
Het is afhankelijk van de voorstellen van de architect hoe het nieuw te
bouwen schoolgebouw geplaatst gaat worden op het overgebleven
schoolterrein. Vereisten zijn een bijna energieneutraal gebouw dat aansluit
bij de twee gebouwen op het schoolterrein die blijven staan en dat past in de
omgeving. De architectenselectieprocedure is inmiddels opgestart en voor
de zomervakantie zal duidelijk worden hoe het nieuwe schoolgebouw eruit
komt te zien. Wanneer er meer duidelijk wordt rondom de contouren van de
nieuwbouw nodigen we u graag uit om een kijkje te komen nemen.
Meer informatie?
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom de
nieuwbouw van het Markland College Oudenbosch of heeft u vragen, dan
kunt u uw mailadres doorgeven via huisvesting@markland.nl. U zult dan met
regelmaat een mail ontvangen over de voortgang en laatste ontwikkelingen.
Globale schets van waar er
mogelijk een nieuw gebouw
geplaatst kan worden. De rode
delen worden teruggegeven aan
de gemeente evenals een strook
grond langs de Beukenlaan.

Om een indruk te krijgen van het toekomstige schoolgebouw zal
er voor de zomervakantie een inloopavond worden gepland. Voor
informatie kunt u mailen naar huisvesting@markland.nl
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