
De eerste fasen zijn in 2017 
afgerond en dit jaar zal het 
gedeelte tussen de Eendracht-
straat, Molenmakerstraat, 
Heijermansstraat, Kopermolen-
straat en de Oostzijde (fase 3) 
aangepakt worden.

Een nieuw rioolstelsel
In heel Nederland valt er steeds 
meer regen uit grotere buien. Al 
dat water moet worden afge-
voerd en meestal gebeurt dit via 
het bestaande riool. Als er 
extreme regenbuien vallen, kan 
het riool die grote hoeveelheid 
water niet snel genoeg verwer-
ken. In veel wijken loopt het 
water dan weg via de sloten, 
maar de Rosmolenwijk heeft 

geen sloten. Bovendien is het 
waterpeil van de Zaan te hoog en 
de Gouw is te ver weg, dus ook 
daar kan het water niet heen. 
Om de wijk beter klimaatbesten-
dig te maken, is besloten om een 
extra riool aan te leggen. Zo 
wordt de wateroverlast in de 
toekomst verminderd en zorgen 
we voor droge(re) voeten. 

Parkeerplekken èn groen
Voor de herinrichting van de 
openbare ruimte is een plan 
gemaakt dat rekening houdt 
met de riolering, de verkeersvei-
ligheid, het aantal parkeerplaat-
sen, de openbare verlichting en 
het groen in de wijk. In het 
ontwerp voor de herinrichting 

van de wijk is geprobeerd om zo 
veel mogelijk parkeerplaatsen te 
realiseren, maar ook rekening te 
houden met groen. Dit is geen 
gemakkelijke puzzel: vanwege 
de beperkte ruimte, boven en 
onder de grond, is het lastig om 

aan alle wensen die bij een 
prettige leefomgeving 
horen, te voldoen. En 
natuurlijk speelt de ver-
keersveiligheid daarbij ook 
een belangrijke rol!

marianne monnier - wijkbewoner

“Je wilt toch thuiskomen 
in een fijne wijk.”
Mijn ideale wijk heeft veel 
groen en bloemen, dat geeft 
een vriendelijke uitstraling. 
Het is een wijk waar je kan 
lopen zonder naar de grond te 
moeten kijken welke tegel 
scheefligt. En bankjes, omdat 
dat de ontmoeting stimuleert. 
De nieuwe speelplaatsen, waar 
ik vaak met mijn kleinzoons 
kom, vind ik echt mooi en heel 

uitdagend voor de jongens. Ja, 
er zal tijdens het werk overlast 
zijn, maar ik ben ervan over-
tuigd dat dit een mooie wijk 
kan worden. Ik weet ook zeker 
dat er ook veel organisatieta-
lent en betrokkenheid in onze 
wijk aanwezig is. Een buurt-
maaltijd op de nieuwe straten 
lijkt me een geweldig plan om 
de herinrichting te vieren!

Groot deel van de wijk 
gaat in 2018 op de schop
In 2013 is de Gemeente Zaanstad gestart met  
de vernieuwing van de Rosmolenwijk. Deze  
vernieuwing betekent dat de riolering groten- 
deels vervangen wordt en dat de bestrating 
opnieuw wordt aangebracht. 

VERVANGING VAN HET RIOOL EN DE OPENBARE RUIMTE

Ria Kroes-Mohrs zette de  
Klampersstraat tijdens de eerste 
fase van de herinrichting op  
de foto.

Kick-off
Op donderdagavond 8 maart 
2018 organiseren we een speci-
ale avond om de herinrichting 
van 2018 te starten, samen met 
de wijkbewoners. Deze avond is 
de kick-off van de vernieuwing 
van de wijk en heeft een alge-
meen karakter. We willen u op 
deze avond graag voorstellen 
aan de mensen die de herin-
richting zullen uitvoeren. Ook 
kunt u zich laten bijpraten over 
de herinrichting, funderings-
herstel, de plannen van Par-
teon, het riool en de nieuw-
bouw van de school aan het 
Roggeplein. U krijgt per brief 
een uitnodiging voor deze 
kick-off op 8 maart en we 
hopen van harte dat u samen 
met ons de aftrap wilt geven.

De werkzaamheden in de wijk 
zullen gefaseerd plaatsvinden. 
Voordat er gestart wordt met 
de werkzaamheden in een 
nieuw gedeelte zal er steeds 
een aparte bijeenkomst worden 
georganiseerd. Daar kunt u dan 
terecht met vragen over de 
werkzaamheden in uw eigen 
omgeving. Op deze avonden is 
meer tijd en aandacht om in te 
gaan op de specifieke vragen 
voor een specifiek gedeelte van 
de wijk. Zodra de planning rond 
is, zullen deze data bekend 
worden gemaakt. U bent ook 
hier van harte welkom.

Eerder gestelde vragen
Tijdens een drukbezochte 
inloopavond in 2016 werd het 
ontwerp voor de herinrich-
ting gepresenteerd aan de 
bewoners van de Rosmolen-
wijk. Naar aanleiding van 
deze avond zijn er veel vragen 
gesteld. De antwoorden op 
deze vragen zijn te vinden op 
de website van de gemeente 

(www.zaanstad.nl, zoekterm: 
Rosmolenwijk Noord) en op 
www.mijnrosmolenwijk.nl 
Als u gedurende de werk-
zaamheden prangende vra-
gen hebt die niet online zijn 
beantwoord, kunt u zich het 
beste wenden tot de 
gemeente via het algemene 
nummer 14 075. 
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“Ik werk bij het interne inge-
nieursbureau van de gemeente  
Zaanstad. Dit bureau zorgt 
ervoor dat projecten in de 
openbare ruimte voorbereid en 
begeleid worden. Ik heb de 
afgelopen jaren veel projecten 
gedaan waarbij het riool en het 
straatwerk in wijken werden 
vervangen. Samen met de 
riooldeskundige, de verkeers-
deskundige en de landschaps-

architect hebben wij het nieuwe 
ontwerp gemaakt voor de 
Rosmolenwijk. In mijn rol als 
projectleider verbind ik alle 
betrokken afdelingen, ik stuur 
aan en mijn team en ik zorgen 
ervoor dat de Rosmolenwijk 
een mooie wijk wordt en dat de 
bewoners zo min mogelijk 
overlast ondervinden van de 
werkzaamheden. Van jongs af 
aan fascineert de weg- en 

waterbouw mij enorm. Ik  
bouw graag aan dingen. Een 
buurt daadwerkelijk te kunnen 
ontwikkelen, is wat mijn werk 
zo boeiend maakt. Daarbij ga  ik 
het gesprek met de buurtbewo-
ners niet uit de weg, voor hen 
doe je het tenslotte. Natuurlijk 
ben je het niet altijd met elkaar 
eens, maar als we oog hebben 
voor elkaars belangen, komen 
we er vaak prima uit.”

Oorspronkelijk zou deze fase al 
veel eerder starten, maar de 
aanleg van het extra riool 
bracht meer voorbereidingstijd 
met zich mee. Na afloop van 
fase 3 komt er nog een laatste 
fase met werkzaamheden voor 
het noordelijkste deel van de 
wijk.

Bomenkap
Ter voorbereiding op de 
komende werkzaamheden zijn 
de bomen in de Rosmolen-
straat eind 2017 al gekapt. Dit 
is gedaan vanwege het broed-
seizoen. Het levert een kaal 
uitzicht op voor de bewoners, 
maar dit is slechts tijdelijk: in 
de plannen en tekeningen zijn 
uiteraard nieuwe bomen in het 
straatbeeld opgenomen.

Start werkzaamheden
De Oostzijde is één van de 
eerste straten die wordt aange-
pakt: het wegdek gaat open, 

het oude riool wordt vervangen 
door het nieuwe riool, en 
daarna wordt er nieuwe bestra-
ting aangelegd volgens het 
aangepaste ontwerp. De inde-
ling van de straat zal voor 
sommige mensen misschien 
even wennen zijn: opeens een 
lantaarnpaal of een andere 
boom als uitzicht. De voet-
gangers in de wijk zullen ook 
een groot verschil merken: de 
trottoirs worden verbeterd en 
door de verkeersdrempels zal 
de snelheid van de weggebrui-
kers afnemen.

Zijstraten
Als de Oostzijde is afgerond 
zijn de zijstraten aan de beurt. 
Alle zijstraten tussen de Koper-
molenstraat en de Molenma-
kersstraat/Eendrachtstraat 
zullen een nieuwe riolering en 
een nieuw uiterlijk krijgen. De 
precieze planning is op dit 
moment nog niet gemaakt, 

maar hiervan wordt u tijdig op 
de hoogte gebracht. Ook zal 
voorafgaand aan de werkzaam-
heden in de zijstraten een 
aparte informatiebijeenkomst 
worden georganiseerd om de 
planning met de bewoners te 
delen.

Verkeersmaatregelen
Om de herinrichting te kunnen 
uitvoeren, zal het verkeer 
enige tijd omgeleid worden. 
De gemeente plaatst borden 
om het verkeer zo goed moge-
lijk de wijk in en uit te leiden. 
Ook zal er, op sommige plek-
ken, een tijdelijk tekort zijn 
aan parkeerplaatsen. Het 

wordt dus even afzien, maar 
uiteindelijk zal het resultaat 
een hele verbetering zijn.

Volg de voortgang
De planning (wanneer gaat 
welk gedeelte open?) wordt 
gepresenteerd tijdens de kick-
off op 8 maart. De voortgang 
van de werkzaamheden  

kan vanaf dat moment  
ook worden gevolgd via  
het online wijkplatform  
www.mijnrosmolenwijk.nl.  
Als u een account aanmaakt, 
wordt u via de online nieuws-
brief automatisch op de 
hoogte gehouden van de 
voortgang van het project.

Monitoring funderingen
De zorg om de woningen in de Rosmolenwijk is belangrijk 
tijdens de uitvoering van de herinrichting. Daarom worden de 
woningen (en zeker de woningen met een ‘risicovolle’ funde-
ring) goed in de gaten gehouden. Er vindt een uitgebreide en 
zorgvuldige monitoring plaats van onder andere trillingen en 
verlaging van de grondwaterstanden. Ook worden vooraf-
gaand aan de werkzaamheden zogenaamde vooropnamen 
gemaakt van het interieur en het exterieur van de woningen. 
U wordt apart benaderd voor een afspraak hiervoor.

Centraal aanspreekpunt  
tijdens het project
We kunnen ons voorstellen 
dat u tijdens de werkzaam-
heden vragen heeft over 
bijvoorbeeld de planning, de 
tijdelijke overlast of onbe-
reikbaarheid van uw 
woning. Voor vragen over 
het ontwerp neemt u con-
tact op met de gemeente 
via telefoonnummer 14 075. 
Voor alle vragen die betrek-
king hebben op de werk-
zaamheden kunt u terecht 

bij de contactpersoon van 
de aannemer. Hij zal zich 
tijdens de kick-off bijeen-
komst op 8 maart aan u 
voorstellen, zodat u weet 
wie u kunt aanspreken. De 
contactpersoon zal regel-
matig in de wijk aanwezig 
zijn, dus schroom niet om 
hem uw vragen te stellen en 
ondertussen met eigen 
ogen te zien hoe één en 
ander vordert.

rob admiraal - projectleider

“Interactie met de buurt  
maakt het werken nog leuker.”

HET GAAT VAN START MAAR DE PLANNING IS NOG GLOBAAL 

Oostzijde als eerste open
Eind januari is het herinrichtingsproject definitief 
aanbesteed en dan is dus bekend welke aannemer 
het project gaat uitvoeren. Met deze aannemer 
wordt besproken wat de volgorde van werkzaam-
heden wordt en hoe vervolgens de planning eruit 
komt te zien. De verwachting is dat in maart/april 
wordt begonnen met fase 3 van de herinrichting. 
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Door de klimaatverandering 
neemt de kans op weersextre-
men toe. Dit levert risico’s op 
voor de economie, de volksge-
zondheid en de veiligheid. Het 
is belangrijk dat gemeenten 
zich aanpassen aan deze 
veranderingen. Als er niets 
gebeurt, kan er bijvoorbeeld 
aanzienlijke schade ontstaan 
in de vorm van wateroverlast. 
Dat er bij de herinrichting van 
de Rosmolenwijk extra aan-
dacht besteed moest worden 
aan extreme neerslag was dus 
logisch. Het is tenslotte de 
bedoeling om, na de herinrich-
ting, voorlopig geen groot 
onderhoudswerk meer te 
hoeven plegen in de wijk.

Waar komt de regen terecht?
Door een speciaal ontworpen 
model kunnen we in beeld 
brengen waar het regenwater 
heengaat. In dat model combi-
neren we informatie over het 

riool, de sloten, de bebouwing 
en hoogtes van de wegen. 
Vervolgens laten deze model-
len zien wat er gebeurt als er 
een grote hoeveelheid regen 
valt. Kortom: je ziet zo’n 
beetje welke stoeptegel er op 
een bepaald moment onder 
water staat en welke niet. 
Deze modellen kunnen ook de 
effecten van maatregelen 
berekenen. Zo ontdek je vooraf 
of het aanleggen van groene 
daken, grotere riolen of andere 
straatprofielen ook echt zin 
heeft.

Een nieuw rioolstelsel
In de Rosmolenwijk ligt nu een 
gemengd rioolstelsel. Het 
afvalwater van de woningen 
én regenwater van daken en 
wegen komt nu in één buis 
terecht. Vanuit deze buis 
wordt al het water naar de 
rioolwaterzuivering afgevoerd. 
Bij de herinrichting van de wijk 

wordt deze bestaande buis 
verwijderd en komen er twee 
buizen voor terug. Op deze 
manier kunnen we regenwater 
en afvalwater apart inzame-
len. Het regenwater stroomt 
via de ene buis naar de sloot 
en het afvalwater via de 
andere buis naar de rioolwa-
terzuivering. De tweede buis 
voor regenwater zorgt ervoor 
dat bij extreme neerslag het 

regenwater sneller weg-
stroomt. Hierdoor is er 
minder kans op waterover-
last, en dús op schade.

Volg het project op  
mijnrosmolenwijk.nl

Sinds 2017 bestaat het online 
platform www.mijnrosmolen-
wijk.nl. Hier ziet u nieuws en 
activiteiten in de wijk en vindt 
u vraag en aanbod van perso-
nen of organisaties uit de 
Rosmolenwijk. Dit platform is 
uitermate geschikt om de 
wijkbewoners op de hoogte te 
houden van de (voortgang van 
de) werkzaamheden. Door een 
account aan te maken én u te 
abonneren op de online-
nieuwsbrief ontvangt u alle 
informatie over de herinrich-
ting. Wij zullen ervoor zorgen 
dat de verschillende betrokken 
partijen (projectleider, uitvoer-
ders, buurtbewoners) met 
enige regelmaat nieuws aanle-
veren over het project. Natuur-
lijk bent u zelf ook van harte 
uitgenodigd om te reageren of 
uw vragen te stellen via dit 
online platform.

Het rioolsysteem aanpassen 
aan hoosbuien is erg kostbaar, 
maar de geplande herinrichting 
bood de gelegenheid om de 
Rosmolenwijk voor te bereiden 
op die heftige hoosbuien.
Bij een gewone regenbui, zoals 

we die in Nederland goed ken-
nen, zakt het meeste regenwa-
ter in de grond. Het valt neer op 
grasveldjes, in tuinen met plan-
ten en in vijvers. Maar het water 
kan niet overal in de grond 
zakken. Op plekken met stoep-

tegels, bestrating of asfalt 
loopt het water in de goot en 
stroomt dan via de rioolputten 
naar het riool. 

Een versteende wijk
De Rosmolenwijk is een wijk 
met weinig groen en het groot-
ste deel van de ruimte is 
bestraat. Ook hebben veel 
bewoners hun tuin (gedeelte-
lijk) bestraat. Het regenwater 
kan hier dus niet in de grond 
zakken. Minder bestrating en 
meer groen kunnen ervoor 
zorgen dat er minder overlast 

van regenwater is bij extreme 
regenbuien. In de openbare 
ruimte van de Rosmolenwijk is 
echter geen mogelijkheid om 
bestrating weg te halen en 
extra groen aan te leggen. 
Bewoners uit de wijk kunnen dit 
wel zélf doen: met geveltuintjes 
of groenere achtertuinen kan 
iedereen meehelpen om regen-
water op te vangen en dus de 
overlast te verminderen.

Een sloot in de wijk
In bijna alle woonwijken zijn er 
naast bestrating ook sloten te 

vinden. De Rosmolenwijk heeft 
geen sloten. Net buiten de wijk 
ligt wel een sloot. Door die 
sloot te verlengen naar de 
Rosmolenwijk zou het regenwa-
ter via de sloot de wijk uit kun-
nen stromen. Maar er is geen 
ruimte voor een sloot. Om toch 
regenwater te kunnen laten 
wegstromen richting het park, 
komt die verlengde sloot in een 
buis onder de weg te liggen. 
Alle putjes in de straat worden 
aangesloten op deze onder-
grondse buis. Het regenwater 
van de wegen komt op deze 
manier alsnog in de sloot 
terecht en hoeft niet via het 
riool de wijk uit. De kans op 
wateroverlast en schade bij 
hoosbuiten wordt op deze 
manier weer een beetje kleiner.

ZIJN WE KLAAR VOOR DE HOOSBUIEN?

Een heel bijzonder rioolproject

marina könst - rioolbeheerder

“De oplossing voor  
wateroverlast is logisch, 
maar niet eenvoudig”

Het klimaat verandert: de temperatuur op aarde 
stijgt en dit zorgt voor meer en heftige hoosbuien, 
waarbij in korte tijd heel veel regenwater valt. Het 
riool heeft moeite om zo veel regenwater af te 
voeren, waardoor het water op straat blijft staan en 
zelfs kan zorgen voor overlast in de huizen. 

Marina Könst:  
“Door 1,4 miljoen euro extra uit 
het rioolbudget te besteden aan 
de aanpassing aan het klimaat 
zorgen we voor droge voeten in 
de Rosmolenwijk.” 



 Jan: “Wij komen uit deze 
buurt. Ik ben geboren op het 
Molenpad en Paula in de 
Oostzijde. Eén keer in de week 
loop ik een rondje om de flat, 
dan kom ik terug met een zak 
vol rommel en dat gaat dan, 
hup, de bak in. Ik heb vroeger 
bij de gemeentereiniging op 
kantoor gewerkt, misschien 
komt het daardoor. Het zou 
de buurt wel fijner maken als 
iedereen wat meer z’n best 
doet om de straat schoner te 
houden. Je moet het toch met 
elkaar doen.”

 Paula: “Ik heb de wijk in 
de loop van de tijd wel zien 

veranderen. Ik woon in dit 
huis al 51 jaar, maar we 
genieten gelukkig toch nog 
steeds van het uitzicht: de 
spelende kinderen in de 
voetbalkooi en de winkels, er 
is altijd wat te zien. En de 
vlindertuin moet heel leuk 
worden, maar dat zullen we 
pas merken in de zomer.

 Jan: “Opzij van ons huis is 
al nieuwe riolering gelegd. 
Ja, dan wordt er gewerkt, en 
als ze voor de deur bezig zijn 
is het wel een beetje mod-
derig, daar doe je niets aan. 
En dat is maar voor even. Nu 
ziet het er weer mooi uit.”

Op het Roggeplein wordt een 
nieuwe school gebouwd die 
plaats gaat bieden aan de leer-
lingen van RKBS Willibrord en 
CBS De Saenparel. Het huidige 
aantal leerlingen van De Saen-
parel (Herderinstraat) is te laag 
om als zelfstandige school te 
blijven bestaan, waardoor deze 
scholen samengaan in het 
nieuwe schoolgebouw, dat 
gebouwd wordt op de plek waar 
nu de bovenbouw van de Wil-
librord les krijgt. In het nieuwe 

schoolgebouw aan het Rog-
geplein zal plaats zijn voor 
ongeveer 460 leerlingen.

Drie bouwlagen
Het gebouw wordt aan de 
voorzijde van de kavel gebouwd. 
Het heeft een U-vorm en 
bestaat aan de voorkant uit drie 
bouwlagen. De zijkanten van 
het gebouw worden éénhoog. 
Aan de achterkant van het 
schoolgebouw wordt in een 
ommuurde patio een school-

plein voor de onderbouw aan-
gelegd. Een schoolplein voor de 
bovenbouw wordt op het 
nieuwe voorplein gerealiseerd, 
hier zullen de leerlingen straks 
ook hun fietsen stallen. 

Roggeplein wordt parkje
De openbare ruimte van het 
Roggeplein wordt in 2018 aan-
gepakt. Niet alleen de straten 
zullen worden verlegd, ook is 
samen met de bewoners een 
mooi, groen plein ontworpen, 
waarbij de beeldbepalende 
bomen zoveel mogelijk blijven 
staan. Ook de voetbalkooi blijft 
op het plein. Een mooie eenheid 
van school en vrije tijd! 

Vergunning
De uitgebreide vergunningpro-
cedure duurt ongeveer zes 
maanden, en zal dus begin mei 
ter inzage worden gelegd. 
Afhankelijk van eventuele inge-
diende zienswijzen en/of 
bezwaren wordt de vergunning 
zes weken later definitief afge-
geven. Vervolgens gaat het 
schoolbestuur op zoek naar een 
aannemer. De verwachting is 
dat er in het laatste kwartaal 
van 2018 kan worden begonnen 
met de daadwerkelijke sloop en 
bouw van de nieuwe school. De 
werkzaamheden duren onge-
veer anderhalf jaar. Als alles 
volgens plan verloopt, krijgen 
de leerlingen vanaf september 
2020 les in een prachtige, 
nieuwe school. Voor vragen 
over de nieuwbouw van RKBS 
Willibrord en CBS De Saenparel 
kunt u terecht bij projectleider 
Esther Wals-Laarman, via het 
gemeentenummer 14 075.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van De gemeente zaanstaD. 
vormgeving en proDuctie: inDrukwekkenD, Heiloo.
teksten: Heleen van wiecHen.

VOORPLEIN WORDT OPENBARE SPEELPLEK

Nieuw schoolgebouw  
past organisch in de wijk

jan en paula wiepjes - wijkbewoners 

“Wij wonen hier op rozen!”

Eén van de oplossingen is het 
aanleggen van een extra riool, 
dat in de komende maanden 
dan ook zal gebeuren. Daar-
naast kunnen bewoners zelf 
ook wat doen: geveltuintjes 
en bloembakken helpen om 
het regenwater op te nemen. 
En alle beetjes helpen! 

Een gezellige straat
Behalve nuttig zijn geveltuin-
tjes en bloembakken vooral 
ook erg leuk. De straat wordt 
er groener en mooier van. En, 
ook niet onbelangrijk, wonen 
in een groene straat is gezon-
der voor de bewoners van die 
straat. De planten nemen 

CO2
 op, waardoor de lucht 

schoner is. En als het heel 
warm is, zorgen de planten 
voor verkoeling. 

Een straat vol bloemen en 
planten ziet er gezellig uit.  
En natuurlijk is het leuk om 
samen met je buren een 
mooie straat te maken; een 
straat waar je trots op bent en 
waarin je je prettig voelt. In de 
Schoolmeestersstraat start 
het GroeneGevelsProject en 
iedereen kan meedoen! 

Groene gevels
We willen het GroeneGevels-
Project met zoveel mogelijk 
mensen in de straat uitvoeren. 
Natuurlijk heeft niet iedereen 
groene vingers. En sommige 
straatgenoten zullen zich niet 
fit genoeg voelen. Anderen 

hebben misschien een beperkt 
budget of geen tijd om te 
tuinieren. Toch hoeft dat 
allemaal geen bezwaar te zijn 

om mee te doen. We 
gaan dit samen aanpak-
ken. Iedereen kan op zijn 
of haar manier een 
bijdrage leveren. Alle 
bewoners van de 
Schoolmeestersstraat 
zijn daarom uitgenodigd 
om mee te denken hoe 
we dit samen gaan 
organiseren.

Ook een geveltuintje?
Woont u niet in de 
Schoolmeestersstraat, 
maar wilt u ook een 
geveltuin? Dat kan, heel 
graag zelfs! En wij willen 
u daarbij graag onder-
steunen. Stuur een mail 

naar geveltuinen@zaanstad.nl 
of neem contact op met de 
Integraal Gebiedsbeheerder 
Nienke Glorie: (075) 681 61 02.

Geveltuinen gezocht
De Rosmolenwijk is een niet erg groene wijk. 
Veel huizen en straten, en her en der wat groen 
of speelplaatsjes. Ook de Schoolmeestersstraat 
is een smalle, ‘stenige’ straat. Bovendien loopt 
de straat af van de hoger gelegen Oostzijde. 
Door de klimaatverandering komen er steeds 
vaker in korte tijd grote hoeveelheden water 
naar beneden. Het huidige riool kan al dat  
water nauwelijks verwerken.

Na een lange periode van voorbereiding heeft  
het schoolbestuur Agora begin december 2017  
de aanvraag voor een bouwvergunning bij  
de gemeente ingediend.

Ontwerp van de voorz ijde van het schoolgebouw

De achterzijde van het schoolgebouw

Het ontwerp van het nieuwe ‘Roggepark’

Tekeningen door: NUNC-architecten en Bald


