BCT ontwerpt duurzame Brede school Vroomshoop

Vroomshoop - Vroomshoop krijgt een innovatieve, duurzame Brede school waarin de kwaliteit
voor het onderwijs voorop staat en waar specifieke aandacht is voor zorg. De direct betrokken
partijen maken zich daar hard voor en de gezamenlijke besturen schakelen bct architecten,
ingenieurs en adviseurs bv om die ambitie waar te maken. Wethouder Binnenmars van de
gemeente Twenterand over de procedure: “De aanbesteding leverde een aantal goede
inzendingen op, waar BCT als beste uit naar voren kwam.”
Het College van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2016 besloten de realisatie
van de Brede school Vroomshoop voorlopig te gunnen aan BCT architecten, ingenieurs en
adviseurs bv. Dit besluit is genomen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.
De inzenders zijn o.a. beoordeeld op de manier waarop de zorg ingevuld kan worden in het
schoolconcept, de vraagprijs, referentieprojecten, visie op de structuur van de school en de
vormgeving. Op dit voornemen tot gunning zijn geen bezwaren ingediend, waarmee de gunning
op 10 oktober definitief is geworden. De eerstvolgende stap is nu het komen tot een voorlopig
ontwerp.
Op 30 juni 2015 besloot de raad van de gemeente Twenterand 4,6 miljoen euro beschikbaar te
stellen voor de realisatie van de Brede school Vroomshoop. Vervolgens werd op 8 december
2015 besloten de bouwbegeleiding door Lindhorst huisvestingsadviseurs te laten doen. Samen
met de toekomstige gebruikers (De Linde en de Kennedyschool, De Sleutel en de Dobbelsteen
(SBO), Kinderopvang de Cirkel en Bestuurskantoor van de PCBO Vroomshoop) stelden zij het
ruimtelijk en vervolgens het technisch programma op. Daarna werden de werkzaamheden
rondom de selectie van een architect opgepakt. Dit werd een meervoudige onderhandse
aanbesteding, waarbij drie tot vijf partijen worden uitgenodigd om een inschrijving te doen. Deze
is begeleid door Lindhorst. Er werd hiertoe een beoordelingscommissie samengesteld en een
gunningsleidraad opgesteld. Dit leidde uiteindelijk tot een uitnodiging aan vijf
architectenbureaus. Deze bureaus hebben vrijdag 23 september zichzelf en hun visie op de
innovatieve, duurzame Brede school Vroomshoop, gepresenteerd.
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