Kindcentrum
Scharn
mei 2022
Sinds ons vorige bouwbericht van december 2021 zijn er weer een aantal
ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van Kindcentrum Scharn waar
we u nu over kunnen informeren.
Opnieuw schetsen

We vertelden u eerder al dat er voordat er echt ontworpen wordt, studieschetsen worden gemaakt.
De eerste studieschetsen zijn inmiddels achterhaald. Sinds april heeft de architect met de bouwheer
MosaLira het traject van schetsontwerpen opnieuw opgepakt. In de eerdere situatie zou namelijk
de gymzaal verplaatst worden naar de overzijde van de weg, maar de gemeente heeft besloten de
gymzaal op de huidige locatie te handhaven. Dit heeft ook tot gevolg gehad dat het raadsbesluit
over de businesscase is opgeschoven. Het raadsbesluit staat nu gepland voor 23 juni a.s.

Mogen we u bijpraten?

Onze architect is aanwezig en vertelt u over de
schetsontwerpen die er gemaakt zijn. Verder
Voor de zomervakantie organiseren we een
kunt u vragen stellen aan de projectleider. Tevens
inloopmiddag voor omwonenden en andere
belangstellenden. We nodigen u van harte uit op zijn de schooldirecteur en locatiemanager van
13 juli tussen 16.00 – 18.00 uur bij ons op school. MIK aanwezig om de visie en samenwerking in
Wat u mag verwachten? Een warm welkom met het nieuwe Kindcentrum toe te lichten. Om een
een kop koffie of thee en een stuk vlaai én dat we inschatting te maken van het aantal gasten dat
we mogen verwachten, vragen we u om u aan te
u bijpraten over de stand van zaken rondom de
melden via een mail aan of info@mosalira.nl.
bouwplannen.

Keuze voor de architect beklonken

Het moment werd door corona een paar keer
uitgesteld maar dit voorjaar was het eindelijk
zover. Jean Pierre Giesen van MosaLira en Mark
Feron van ARCHITECTENZAAK tekenden de
contracten op de locatie in Scharn. Dit gebeurde
in aanwezigheid van de locatie directeur Marcel
Janssen (MosaLira), locatie manager Marloes
Schonbrodt (MIK-Piwgroep) en projectleider Bert
Kerssemeeckers.

MosaLira heeft als bouwheer een aanbesteding
onder architecten gehouden voor dit nieuw te
bouwen Integraal Kindcentrum (IKC).
Met een hoogwaardig aanbod van alle ervaren
inschrijvers, mochten we ARCHITECTENZAAK
uit Heerlen feliciteren met de opdracht voor
de realisatie. Het team van Architectenzaak is
inmiddels al gestart met de planvoorbereiding
waar we u graag meer over vertellen.

Heeft u vragen over zaken in deze bouwbrief of over het project? Neemt u dan gerust contact op met
MosaLira, de ‘bouwheer’ van dit project en de stichting waar Basisschool Scharn (onderdeel van het
Kindcentrum Scharn) bij hoort. U kunt ons mailen (info@mosalira.nl) of bellen (tel.: 043-3540133).

