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WIJ NODIGEN U GRAAG UIT 
VOOR DEZE BIJEENKOMST

Locatie: Dorpshuis Lekkum
Datum:  maandag 13 maart 2023
Tijdstip: inloop 19.15 uur,  start 19.30 uur

U hoeft zich niet vooraf aan te melden. 

Een nieuwe locatie en gebouw voor 
IKC Professor Wassenberghskoalle

een nieuw schoolgebouw 
voor Lekkum

De Professor Wassenberghskoalle groeit uit het schoolgebouw 
dat er nu is. Daarom zoeken we naar een nieuwe plaats 
voor het integraal kindcentrum (IKC) in Lekkum. Waar in de 
toekomst maximaal 250 leerlingen, in combinatie met een 
kinderopvang, naartoe kunnen. 

Het onderzoek naar een geschikte locatie
In opdracht van de gemeente Leeuwarden onderzoekt 
ICS Adviseurs wat een geschikte locatie is voor een nieuw 
schoolgebouw. Dit onderzoek is klaar. Wij willen het resultaat 
hiervan graag in het dorp presenteren.    
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De gemeenteraad beslist over de nieuwe plek van het 
schoolgebouw
In ons onderzoek zit ook het advies voor de locatie van het nieuwe 
schoolgebouw. Dit delen we met de gemeenteraad. Zij beslist uiteindelijk wat de 
nieuwe locatie van de school wordt. 

U kunt na de bijeenkomst reageren op de resultaten van het 
onderzoek
We leggen al uw reacties voor aan de gemeenteraad. U kunt tot maximaal twee weken na 

de bijeenkomst reageren op de resultaten van ons onderzoek, via pws@icsadviseurs.nl, of 

bel naar 088 235 0411.

Nadat de gemeenteraad de nieuwe plaats van de school heeft gekozen, laat 
het schoolbestuur van Proloog een ontwerp voor de nieuwe school maken. Dit 
gebeurt samen met een architect en in overleg met de gemeente. Daarna wordt 
een aanvraag voor een omgevingsvergunning gedaan.

Bouwen op de locatie van de nieuwe school 
Wij weten dat het advies voor de plek van het nieuwe gebouw niet past binnen 
het omgevingsplan van de gemeente Leeuwarden. Maar er zijn wel manieren om 
toestemming te krijgen om de school hier te bouwen. Zo kan een uitgebreide 
afwijkingsprocedure worden gestart. Of een nieuw bestemmingsplan worden 
opgesteld. Hiervoor is wel goedkeuring van de gemeenteraad nodig. 

Laatste reactiemogelijkheid
Als de gemeenteraad overal goedkeuring voor heeft gegeven, staan de locatie en 
de plannen nog niet vast. U kunt als inwoner nog reageren. Pas daarna beslist de 
gemeente wat er precies gaat gebeuren.  

Neem bij dringende vragen en/of opmerkingen contact op met Peter Jager, 
adviseur Ruimtelijke Ordening bij gemeente Leeuwarden, via peter.jager@
leeuwarden.nl of bel 058 233 8577.

Met vriendelijke groet,
Projectgroep nieuwbouw IKC Professor Wassenberghskoalle

Zo gaan we verder na de 
bijeenkomst 

Vragen en opmerkingen


