3.1.

A. Voormalige Ambachtschool e.o.

Antwoorden
De monumentale bomen op het voorterrein van de vml. Ambachtschool
zullen behouden blijven. Dit wordt meegenomen bij de voorwaarden
van de prijsvraag. In hoeverre dit mogelijk is voor de bomen tussen
Zuiderkerk en vml. ambachtschool is afhankelijk van de ingediende
plannen. De Noorse Esdoorns zijn in zeer slechts staat en zijn mogelijk
aangetast door schimmels. Deze bomen zullen niet behouden worden
maar worden vervangen.
Plaats appartementen in de voormalige Ambachtschool en laat het
De historische betekenis van het oude hoofdgebouw wordt onderkend.
gebouw als zodanig bestaan.
Het huidige gebouw is het resultaat van aanpassingen in het verleden.
Verbouw of vervangende nieuwbouw dient recht te doen aan de
historische betekenis. De hoofdfunctie voor de nieuwbouw op het
voormalige schoolterrein is wonen, ook maatschappelijke of
commerciële functies zijn toegestaan.
Wil dat de Ambachtschool en bijbehorende bomen gespaard blijft.
De gemeente zal te zijner tijd een ontwikkelcompetitie voor het
schoolterrein uitschrijven. Daarbij zullen voorwaarden betreffende de
historische waarden worden opgenomen en zal worden geëist dat de
monumentale bomen behouden blijven.
Wil op het terrein van de Ambachtsschool graag seniorenwoningen,
Op de locatie zijn zowel grondgebonden woningen als appartementen
geen flat.
aanvaardbaar. De keuze van woningtypologie wordt in een later
stadium bepaald.
Wil graag meedenken in de ontwikkeling van de locatie Ambachtsschool Initiatiefnemer voor het traject is de gemeente waarbij samenwerking
en vraagt zich af hoe hij mee kan doen met de prijsvraag.
gezocht zal worden met een commerciële marktpartij. Om deel te
kunnen nemen aan de prijsvraag zal de gemeente een aantal
kwaliteitscriteria stellen.
Maakt vanuit cultuurhistorisch oogpunt bezwaar tegen sloop van 30-er De gemeente onderneemt zelf geen actie om in de Burgemeester
jaren woningen naast de Ambachtsschool richting het centrum.
Wuiteweg gronden of panden te verwerven, om gebouwen te slopen of
om nieuwbouw te plegen. Gemeente stelt alleen randvoorwaarden aan
nieuwbouw door particulieren of door commerciële ontwikkelaars. In
toekomstvisie Burgemeester Wuiteweg is e.e.a. opgenomen.

Reactie
1) Bomen en groen behouden en conserveren tussen Zuiderkerk en vml.
Ambachtschool nabij de Drift. 2) Noorse esdoorns bewaren en
conserveren op terrein van vml. Ambachtschool langs de Drift.

