Informatie over tijdelijke huisvesting Campus aan De Lanen en
De Hoven
Aan ouder(s) en verzorger(s) van Signum-Campus aan De Lanen/Ons Kindbureau/
Kindcentrum De Hoven,
In deze tweede brief informeren wij u over de stand van zaken aangaande de tijdelijke
huisvesting van Campus aan De Lanen en De Hoven.
Eerste paal
Op woensdag 20 juni is de eerste paal geslagen: het startsein voor de bouw van de tijdelijke
huisvesting. De planning is op koers, wat betekent dat de deuren op 20 augustus open
zullen gaan.

Sfeerimpressie gebouw
Aannemer de Meeuw heeft foto’s gestuurd van het type units dat gaat worden neergezet.
Dit zijn voorbeeldfoto’s en geven een algemene indruk van het gebouw van Campus aan De
Lanen en KC de Hoven.

Inrichting buitenruimte
Er wordt hard gewerkt om bij de tijdelijke huisvesting een aantrekkelijke buitenruimte te
ontwerpen. Dat is altijd lastiger dan bij een definitieve voorziening. We hebben een
hovenier bereid gevonden (Roy Rommen) die met ons mee wil denken hoe we de
buitenruimte kunnen gaan vormgeven. Hulp (materialen, beplanting, helpende handjes) en
input hierbij is uiteraard van harte welkom.

Route bouwverkeer
Na de zomer wordt gestart met de bouw van woningen in het oostelijke deel van De Lanen.
Bouwverkeer mag alleen gebruik maken van de route Koornwaardlaan en Lunersingel en
mag niet op de rijbaan ten noorden van de tijdelijke huisvesting van Campus aan De Lanen
komen. Verder is het voor bouwverkeer verboden om gebruik te maken van de brug over de
Groote Wielenplas. Campus aan De Lanen is vanuit de Hoven gemakkelijk en veilig te
bereiken via het fietspad dat inmiddels is aangelegd. Kinderen die met de auto worden
gebracht, kunnen uitstappen op de “kiss and ride”-strook.

Naar verwachting volgt nog één laatste nieuwsbrief voordat het gebouw opgeleverd zal
gaan worden.
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