
 

 

 

N IEUWSBRIEF BOUW  

OBS  DE MARKE 

Sloop oude school is vertraagd. 
 
Op dit moment zijn wij bezig om een 
sloopvergunning te krijgen. Omdat er 
mogelijk vleermuizen in het gebouw zijn, 
moesten wij hiervoor een speciale 
ontheffing bij de Provincie Drenthe 
aanvragen.  
Intussen hebben wij met omwonenden 
vervangende huisvesting voor de 
vleermuizen opgehangen.  
 

 
 
Helaas is het proces opgeschort omdat de 
Raad van State de landelijke regeling 
Programma Aanpak Stikstof ongeldig heeft 
verklaard.  

 Bouwen aan OBS De Marke 

Dat betekend dat er eerst aangetoond 
moet worden dat er bij de sloop geen extra 
uitstoot van stikstof plaats zal vinden. 
 
In de gemeente Noordenveld hebben we 
sinds kort een bouwprotocol. Het 
bouwprotocol is om de inwoners van de 
gemeente Noordenveld te beschermen.  
 
Met dit protocol wil de gemeente 
voorkomen dat er schade aan gebouwen 
ontstaat door graaf-, sloop- en/of 
bouwwerkzaamheden. 
 
Daarvoor zijn onderzoeken nodig en dat 
kost de nodige tijd. Helaas kunnen we niet 
inschatten hoeveel maanden dit zullen 
zijn. 
 
Bij de leegstaande school wordt regelmatig 
de hekken weer dichtgezet en is er meer 
toezicht. Er is aandacht voor de overlast in 
en rondom het leegstaande gebouw. 
  
Heb je hier zorgen over of klachten meld 
dit dan bij de gemeente via mail of telefoon. 
 
postbus@gemeentenoordenveld.nl 
 
Telefoonnummer:050-5027222 
 
WhatsApp: 06 10 10 11 48 
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De werkgroepen worden gevormd door 
deskundigen van de gemeente,  
omwonenden als mede 
belanghebbenden en de school 
(schoolteam,  leerlingen, MR en OV naar 
behoefte en onderwerp) als gebruikers 
 
 
Op dit moment is het moeilijk om een 
planning te geven. De stuurgroep zal dit 
nog moeten uitzoeken. Het is belangrijk 
dat de nieuwe school zo snel als 
mogelijk gereed is. Dan hoeven de 
kinderen niet nog langer in hun 
noodschool te blijven. Zij gaan dan naar 
een nieuwe school met een frisse en 
goede leeromgeving.  
 
 
 
 
Communicatie 
 
Er zullen regelmatig nieuwsbrieven 
verschijnen. Voor vragen kan je altijd 
contact met de projectleider opnemen.  
 
 

Voor reacties projectleider OBS De 
Marke 

Mevr. Annette van der Aa 
Telefoon: 

050-5027742 
E-mail: 

a.vanderaa@noordenveld.nl 
 

 

 

Samen bouwen wij een nieuwe school 
 
Door de vertraging van de sloop loopt ook 
de nieuwbouw vertraging op. Maar we gaan 
daarom zeker niet stil zitten.  
 
Voordat er een nieuweschool gebouwd kan 
worden zullen eerst een aantal zaken 
duidelijk moeten worden.  

• Hoe gaat de school er uit zien? 

• Wie maken gebruik van de school? 

• Hoe wordt de omgeving ingericht? 

• Hoe regelen wij het verkeer en 
veiligheid? 

 
Zaken die, onder leiding van de gemeente 
door een stuurgroep en diverse 
werkgroepen zullen worden onderzocht en 
bijeen worden gebracht om zo tot een 
ontwerp te komen. 
 
De stuurgroep neemt de voortouw en is 
verantwoordelijk voor de nieuwbouw. 
 
 
De stuurgroep zal binnenkort van start 
gaan. Naast vakspecialisten en het 
schoolteam zullen ook vertegenwoordigers 
van de omwonende in de stuurgroep en 
werkgroepen zitten.  
Als je wil kan je als vertegenwoordiger 
aanmelden bij de projectleider Annette van 
der Aa. 
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