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Een nieuwe school voor Klein Zundert
Klein Zundert krijgt een nieuw schoolgebouw!
Klein Zundert krijgt een nieuw schoolgebouw waar leerlingen met plezier kunnen leren. Alleen dan is het 
mogelijk om samen stappen te maken. Als individu, als groep, en als school. Klaar voor de toekomst!
 
De nieuwe St. Antonius komt op de plek waar nu het huidige gebouw staat
Dit betekent dat er heel wat verandert in de buurt én dat alle leerlingen en leerkrachten tijdelijk ergens 
anders heen gaan. We kunnen ons voorstellen dat u hierover graag op de hoogte blijft. Daarom hebben 
we deze nieuwsbrief. 

Tijdelijke schoollokalen
Tijdens de bouw van de nieuwe school, gaan leerlingen en leerkrachten naar andere locaties. Dit worden 
lokalen in de Annaschool en een tijdelijke huisvesting naast het JeeKaaCee-gebouw in Zundert.

De gemeente onderzoekt niet opnieuw of er nog andere locaties zijn
We vinden het namelijk ontzettend belangrijk dat het onderwijs voor de leerlingen door kan gaan en 
dat alle leerlingen ook in de toekomst onderwijs kunnen volgen in een veilige en gezonde omgeving. 
De gemeente wil graag zo snel mogelijk uitvoering geven aan het door de gemeenteraad vastgestelde 
integraal huisvestingsplan (IHP). Een extra onderzoek naar alternatieve locaties zorgt volgens de 
gemeente onacceptabel veel vertraging voor de bouw van de nieuwe scholen. Daarom heeft de gemeente 
besloten om door te gaan op de ingeslagen weg.

PrimaKabin gaat aan de slag met het plaatsen van tijdelijke schoollokalen
Eind oktober is de opdracht voor het realiseren van een tijdelijk schoolgebouw verleend aan het bedrijf 
Primakabin. Zij gaan de opdracht uitvoeren. In de eerdere bewonersbijeenkomst van 17 september 
is toegezegd dat de gemeente zou uitzoeken of bewoners mee konden doen in de beoordeling van de 
leveranciers die zich hiervoor aanmelden. Dit bleek juridisch niet mogelijk. 
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Primakabin heeft een ontwerp voor de tijdelijke schoollokalen gemaakt. Primakabin dient begin november 
de vergunningsaanvraag in. Binnen acht weken wordt de aanvraag beoordeeld door de gemeente. Als 
die beoordeling positief is, dan geeft de gemeente rond de kerstvakantie de vergunning af. Dit wordt dan 
gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Na dit besluit volgt een periode van zes weken waarin 
eventueel bezwaar gemaakt kan worden. 

Zorgen van omwonenden nemen we serieus 
Tijdens de bewonersbijeenkomst van 17 september hebben omwonenden hun zorgen geuit over de 
tijdelijke schoollokalen. Die zorgen gaan onder meer over het extra geluid, afval in de omgeving, en het 
verkeer. De school, de gemeente en Primakabin bekijken nu hoe we met deze zorgen om kunnen gaan. 
Zo wordt er gekeken of het schoolplein aan de achterkant van het gebouw kan komen: dat zorgt voor 
minder geluidsoverlast. Ook kijken we naar het verkeer en welke mogelijkheden er zijn om dit zo goed 
mogelijk te laten verlopen.

We willen de ideeën en mogelijkheden die er zijn over geluidsoverlast, verkeersdrukte en afval aan u 
voorleggen en bespreken tijdens een nieuwe bewonersbijeenkomst. Tijdens deze avond willen we ook 
het ontwerp van de tijdelijke schoollokalen laten zien, net als het ontwerp van de nieuwbouw in Klein 
Zundert. 

De bijeenkomst voor omwonenden is op 14 november 
Omwonenden van het JeeKaaCee-gebouw zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Het is op 
maandag 14 november in het gebouw van het Stokperdje. Inloop is vanaf 19.00 en om 19.15 starten we 
met het programma. Meld u aan door een e-mail te sturen naar gemeente@zundert.nl



Nieuwbouw Sint Antonius
Op dinsdag 18 oktober vond de presentatie van de nieuwbouwplannen voor de Sint Antonius plaats. Veel 
ouders en omwonenden kwamen een kijkje nemen. Het was een geslaagde bewonersavond. Drukbezocht 
en inspirerend met een scherpe, positieve respons.

Deze maand wordt de vergunning aangevraagd
Begin november dient het ontwerpteam, namens bouwheer SPOZ, de aanvraag voor de omgevingsvergunning 
in. De aanvraag bestaat uit het ontwerp van het schoolgebouw, een verslag van de omgevingsdialoog op 
18 oktober, en een ruimtelijke onderbouwing. Vervolgens heeft de gemeente acht weken de tijd om de 
aanvraag te beoordelen. Als die beoordeling positief is, dan geeft de gemeente rond de kerstvakantie de 
omgevingsvergunning af. Dit wordt dan gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Na dit besluit 
volgt een periode van zes weken waarin eventueel bezwaar gemaakt kan worden. 

In het tweede kwartaal start de bouw van de nieuwe Sint Antoniusschool 
Nadat de vergunning is verleend, wordt er een aannemer gezocht om de school te bouwen. Dit wordt 
gedaan via een Europese aanbestedingsprocedure. Als de aanbestedingsprocedure, de sloop en het 
bouwrijp maken van de grond volgens planning verlopen, dan start de bouw van de school in het tweede 
kwartaal van 2023.

Tijdens de bewonersbijeenkomst hebben we ook een update gegeven over de vleermuizen. Hier is dit 
jaar onderzoek naar gedaan. Uit dat onderzoek blijkt dat er veel vleermuizen rondom het gebouw zitten, 
maar niet in het gebouw. Dit zal de sloop en de bouw van de nieuwe school daarom niet in de weg staan. 
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We starten met een klankbordgroep voor de buitenruimte
Op 18 oktober is ook met omwonenden gesproken over de ideeën om de buitenruimte rondom het 
schoolplein in te richten. We gaan hiervoor een klankbordgroep vormen met belangstellenden die mee 
willen denken over het ontwerp van deze buitenruimte.

Heeft u na het lezen nog 
vragen?
Neem dan gerust contact met 
ons op. We proberen u dan zo 
goed mogelijk te helpen. Weet 
dat wij soms ook niet direct 
een antwoord hebben. We 
vragen hiervoor uw begrip. 

Gemeente Zundert
gemeente@zundert.nl
Tel: 076 – 599 56 00. 

Op maandag tot en met 
donderdag van 
08:00 tot 17:00 uur. 
En op vrijdag van 
08.00 tot 12.30 uur.

St. Antonius
antoniusschool@spoz.nl
Tel: 076 – 597 35 98. 

Tijdens schooldagen. 
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Kijk op www.zundert.nl/scholen voor een overzicht van alle nieuwsbrieven.
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