
 

 

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

 

Fractie: VVD Noordoostpolder 

Naam: Ellen Blokhuis-Lindenbergh 

Onderwerp: Titus Brandsmaschool 

Beantwoording  X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

Datum indiening vragen:  

Datum beantwoording:  

 

Inleiding/aanleiding: 

Gesprekken met diverse bewoners uit Nagele. 

 

 

Vragen: 

 
Waarom laat de verhuizing van st. de Mierenhoop naar het gebouw van de Titus 

Brandsmaschool in Nagele zo lang op zich wachten?  

 

Antwoord: 

 

Er zijn 2 redenen (proces en geld) waarom de verhuizing van de Mierenhoop 

naar de oude Titus Brandsmaschool (Ring 1) op zich laat wachten.  

 

Doel/aanleiding 

De gewenste verhuizing van st. de Mierenhoop naar het gebouw van de Titus 

Brandsmaschool in Nagele is opgenomen in het projectplan uitvoeringslab 

Nagele welke in maart 2013 door de gemeenteraad unaniem vastgesteld is.  

Onder het thema voorzieningen zijn daarin de volgende resultaatafspraken 

gemaakt voor Nagele: 

 Concentratie en invulling van de voorzieningen; 

 Behoud en invulling van de scholen/rijksmonumenten. 

 

Proces 

Zoals u medio 2013 heeft vernomen, is er meermaals overleg geweest over de 

aanpak van het schoolplein van Ring 17 geweest tussen de architect 19 Het 

Atelier, AVES, de gemeente Noordoostpolder, de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed (de RCE), de erven van Aldo van Eyck (architect van de drie scholen 

met plein en fietsenstalling) en de supervisor van Nagele, om te komen tot een 

voor alle partijen passend ontwerp. Begin december heeft het Kwaliteitsteam 

het plan geaccordeerd en de vergunningaanvraag wordt binnenkort in 

behandeling genomen. Dit betekent dat de eerste werkzaamheden, na 

vergunningverlening, in 2014 starten. Dit traject heeft de nodige tijd gekost en 

is tegelijk de reden geweest om de feitelijke aanpak van verhuizing van 

Mierenhoop naar het voormalige gebouw van de T. Brandsmaschool aan de Ring 

1 te temporiseren.  

De belangrijkste reden van de discussie over Ring 17 was dat er, in de ogen van 

de erven Van Eyck, geen gedegen cultuur-en bouwhistorische  onderbouwing 

voor de inrichting van het schoolplein aanwezig was.  

 

Om die reden is er voor Ring 1, ook een Rijksmonument, gekozen om nu eerst 

een Bouwhistorisch onderzoek te laten uitvoeren. Indien u er op prijs stelt dit 

bouwhistorisch onderzoek te ontvangen, dan sturen wij dit u graag na.  

 



Geld 

Voor de verhuizing en het hergebruik van het oude schoolgebouw aan Ring 1, zijn 

middelen nodig. Een deel van deze middelen is door het sluiten van de 

bestuursovereenkomst ‘wederopbouwgebied Nagele, Noordoostpolder” op 29 november 

2013 tussen de gemeente, de RCE en de provincie Flevoland in het kader van het 

uitvoeringslab Nagele, beschikbaar gekomen.  

De provincie Flevoland stelt vanuit de middelen Restauratie Rijksmonumenten EUR 

237.082 beschikbaar voor restauratie van Ring 1 mits er sprake is van economische 

structuurversterking.  

 

Na de provinciale financiële toezegging heeft inmiddels een architect opdracht gekregen 

om een ontwerp te maken passend bij de wensen van de toekomstige gebruikers van 

Ring 1 (huidige gebruikers van de Mierenhoop).  

Doel is het maken van een ontwerp, dat minimale structurele middelen van de gemeente 

vraagt en daarom rekening houdt met toekomstig beheer- en onderhoudskosten die de 

toekomstige gebruikers ook kunnen opbrengen. 

Gebruikers die niet veel financiële armslag hebben, maar waarvan het wel erg wenselijk 

is om te voor het dorp te behouden en passend te huisvesten.  

Als het ontwerp en daarmee gemoeide kosten inzichtelijk zijn, wordt u – indien er 

aanvullende middelen nodig, een raadsvoorstel voorgelegd met eventuele keuzes voor de 

uitvoering.  

 

Planning 

Beoogde planning is, in het meest gunstige geval, dat de verbouwing van Ring 1 direct 

na de zomer afgerond is (zie bijlage). 

Dit hangt af van een definitief akkoord voor overgang van de huidige gebruikers van de 

Mierenhoop naar Ring 1 en/of er additionele middelen noodzakelijk zijn waarvoor uw 

gemeenteraad akkoord dient te geven als ook sloop van De Mierenhoop (om een 

gezondere exploitatie van andere accommodaties in Nagele mogelijk te maken).  

 

   

    

 


