De ambitie van Bant - één dorpsschool

‘Banter Boulevard’
Verbinden - groen - duurzaam - zelfvoorzienend - slimruimtegebruik - flexibel
DNA van Bant - samen - ...
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De ambitie van Bant
De inhoud van dit document is tijdens een brainstormsessie op 28 september 2017
met de werkgroep ‘Ambitie van Bant’ ontstaan. Tijdens deze brainstormsessie zijn
onderstaande uitgangspunten benoemd en meegenomen in de uitwerking van dit
document:
•
•
•
•
•

1 locatie in Bant waar cultuur, onderwijs, opvang, sport en samenleving samen
komen en gesitueerd zijn
Indien mogelijk zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande gebouwen
Gebouwen moeten zelfvoorzienend worden
Functionaliteit moet “verplaatsbaar” zijn
Buitenruimte en -faciliteiten moet zo ontworpen worden dat ze voor de
verschillende functies in te zetten zijn (speelvoorzieningen, parkeergelegenheid etc.)

De (toekomstige) te huisvesten functionaliteiten zijn:
Bantsiliek:
•
rouw en trouw
•
expositieruimte
•
podium
•
uitvoeringen van school/aula
•
muzieklokaal
•
muziek oefenruimte
•
bibliotheek
•
kerk
•
vergaderlocatie
•
ouderensoos
•
commerciële verhuur van de accommodatie
•
dorpsfeest
School en opvang:
•
school/onderwijs
•
kinderopvang/BSO
MFC ‘De Akkers’ / Sporthal
•
vergaderlocatie
•
ouderensoos
•
commerciële verhuur van de accommodatie
•
school overblijf
•
volleybal (training en wedstrijden)
•
voetbal
•
zaalsporten (training en wedstrijden)
•
jeu de boules
•
schoolgym
•
kinderfeestjes

Locatie
De meest voor de hand liggende plek is langs de Oosterringweg. Van de Bantsiliek
tot en met de sportvelden. Daartussen wordt een één nieuwe dorpsschool gesitueerd
evenals een nieuwe sporthal, met wedstrijdmogelijkheden.
De school zal nieuwbouw zijn maar in de stijl van de ‘Delftse School’ zodat het
nieuwe pand past in de omgeving en bij de andere bestaande gebouwen.
Ook de nieuwe sporthal zal hier bij aansluiten qua uitstraling. Het schoolgebouw zal
alleen uit lokalen bestaan omdat er voor overige functies gebruik gemaakt wordt van
de andere gebouwen.
De School en de Bantsiliek zullen met een “sluis” aan elkaar worden verbonden waardoor er een logische doorloopt komt tussen beide panden. Dit betekent dat de huidige insteek zal komen te vervallen. De sporthal zal worden verbonden met het MFC
‘De Akkers’. Zodat ook daar een logische doorloop ontstaat en gebruik gemaakt kan
worden van o.a. kleedruimtes en horeca. Bovendien is het de bedoeling dat bepaalde
functionaliteiten goed te verplaatsen zijn. Zo kan het voorkomen dat er bij een grote
gebeurtenis op het gebied van rouw/trouw ook een sporthal benut kan worden indien
beschikbaar. En is bijvoorbeeld de Bantsiliek verhuurd voor een commerciële activiteit
dan moet ouderensoos verplaatst kunnen worden naar het MFC.
Daarnaast zal bij de nieuwbouw van het schoolgebouw en de sporthal gebruik gemaakt worden van duurzame materialen en worden de daken van zonnepanelen
voorzien.

Buitenruimte en faciliteiten
Het geheel van gebouwen zal worden omzoomd door een groen belevenis ‘schoolplein’ waar kinderen op een afgebakend, open groen plein kunnen spelen. Met groen
wordt letterlijk bedoeld groen; gras, planten, bomen, moestuin, fruitbomen, ect.
Er zal ook een goede ontsluiting zijn naar de sportvelden voor het buiten gymmen.
Het geheel zal ook het aanzicht van het dorp vanaf de Oosterringweg aansprekender
maken. De kastanjebomen zullen zoveel mogelijk worden behouden. School en de
groene omgeving zullen een verbindende factor zijn in het geheel. Aan de zijde van
de Zuidwend zullen voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd, maar zo dat het
geen overlast geeft voor de bewoners van de Zuidwend.
Met het aantal parkeerplaatsen moet rekening gehouden worden met sporten op
zaterdag en op de avonden. Evenementen in de Bantsiliek en\of MFC ‘De Akkers’. Er
zal ook ruimte voor het stallen van fietsen worden gerealiseerd.

Ontsluiting en bereikbaarheid
Parallel aan de Sportsingel zal een fietspad worden aangelegd (op de nieuw te ontwikkelen bouwgrond). Dit pad zal aansluiten op het bestaande looppad, naast de familie
Kramer, wat doorloopt tot aan de Tweeschaar. Door het aanleggen van deze fietsroute
zal het voor de kinderen makkelijker worden om naar school te fietsen en zal het een
deel van de mogelijke verkeersdruk wegnemen van bijvoorbeeld de Sportsingel.
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Governance structuur
Het MFC ‘De Akkers’ en de Bantsiliek zullen samen in één financiële constructie worden gegoten met een beheerder/ exploitatiecommissie. Op deze manier wordt er een
grotere financiële zekerheid gecreëerd en is het mogelijk om op een directe en logische wijze gebruik te maken van elkaars mogelijkheden en functies uit te ruilen.
Dit betekent dat de sport, de school een alle anderen de faciliteiten ‘huren’ van de
beheerder/ exploitatiecommissie.

Ontsluiting en Vrijgekomen locaties
De locaties waar op dit moment ‘De Schalmei’ en de gymzaal zijn gesitueerd zullen
door dit plan vrijkomen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor inbreiding van woningbouw
binnen de de bestaande dorpskern van Bant. Daarnaast is het voor de gemeente niet
noodzakelijk om grond aan te schaffen om deze ‘Banter Boulevard’ te realiseren. Een
nieuw schoolgebouw zal qua functionaliteit basaal kunnen blijven omdat er we gebruik
zal worden gemaakt van bestaande faciliteiten van zowel de Bantsiliek en de het MFC
“De Akkers’ en de sportvelden.
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