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Als projectgroep Brede School Sleeuwijk hebben we een belangrijke stap
gezet. We selecteerden met succes een architect, helemaal volgens de
regels van de Europese aanbesteding. Deze architect gaat het ontwerp maken
voor de Brede School Sleeuwijk, inclusief de buitenruimte. Een intensieve
periode, met een mooi resultaat. In deze nieuwsflits leest u hier alles over.
Het traject

Beoordeling van het ontwerp

In nauw overleg met de toekomstige gebruikers heeft INBO
het programma van eisen opgesteld. Dit PvE was de basis voor
het schetsontwerp.

Het ontwerp scoorde hoog, onder
1. Schetsontwerp
andere op de volgende thema's:
2. Duurzaamheid en kosten
1. Kleinschalig, vriendelijk gebouw,
3. Algemene indruk
passend in het straatbeeld en de
4. Prijs
omgeving
2. Park en gebouw lopen op een mooie, natuurlijke wijze in
elkaar over
3. Heldere, logische plattegrond, centraal gelegen hart
4. Indeling zeer kansrijk voor dagelijkse multifunctionaliteit
5. Volop kansen voor gunstige exploitatie
6. Flexibiliteit voor toekomst
7. GPR-scores

55 architecten bleken belangstelling te hebben voor de
opdracht. Uit die 55 hebben we er vijf geselecteerd en
gevraagd een schetsontwerp te maken. Twee commissies
van deskundigen, waaronder de gemeentelijke
stedenbouwkundige en een bouwkundig adviseur, hebben
de selectiecommissie ondersteund bij het beoordelen
van de ontwerpen op de onderdelen Schetsontwerp en
Duurzaamheid.
Na de beoordeling van de vijf schetsontwerpen kwam het
ontwerp van No Label /Olivier + Partners als beste uit de bus.
Ook de toekomstige gebruikers waren zeer enthousiast over
het ontwerp.

De selectiecriteria:

Besluit en openbaar maken
De Stuurgroep accommodatiebeleid heeft dinsdag 24
februari besloten de opdracht te gunnen aan No Label.
Het is een voorlopige gunning. Dat is verplicht bij dit
aanbestedingsproces. De andere architecten mogen zich tot
20 dagen na de gunning verzetten tegen dit besluit. Als de
gunning definitief is, organiseren we een persmoment om de
gunning wereldkundig te maken. 

De selectiecommissie:

◆ Bas Slagmolen en Wim Marinissen |
bestuurslid en directeur van de Morgenster
◆ Nadia Verhoeff | directeur de Verschoorschool
◆ Marjolijn Wilschut | directeur/bestuurder Trema
◆ Wilbert van Keulen | beleidsmedewerker gemeente
◆ Machiel de Gelder | wethouder Ruimte
◆ Kees Bikker | projectleider
Zicht op het schoolplein aan de parkzijde, de verbinding met de centrale
aula en een blik op de Kinderopvang

