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ONDERWERPEN

• Opening

• Terug- en vooruitblik: wethouder Knape

• Presentatie schetsontwerp IKC+

• Vragen over schetsontwerp IKC+

• Presentatie openbare ruimte

• Vragen over openbare ruimte

• Afsluiting
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PRACTISCHE PUNTEN 

• Tijdens de presentaties microfoon s.v.p. uit

• Na de presentaties gelegenheid voor vragen

• Steek s.v.p. uw hand op om vragen kenbaar te maken

• Vergeet niet microfoon aan te zetten als u het woord krijgt

• Opnames t.b.v. verslag

• Meer vragen? S.v.p. mailen: m.boers-vandermeij@katwijk.nl

• De presentaties ook gedeeld via de gemeentesite
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STAND VAN ZAKEN

• Opstartfase van het project afgerond

• Bekostiging door de gemeente beschikbaar

• Samenwerking gemeente, scholen, opvang en jeugdzorg

• Architect aangesteld

• Overleg met gebruikers en gemeente

• Plannen beginnen nu vorm te krijgen

Bespreken met omwonenden!
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Schetsontwerp: bestaande situatie
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Schetsontwerp: aangepaste situatie
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Schetsontwerp: begane grond
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Schetsontwerp: verdieping
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Schetsontwerp: impressies
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Schetsontwerp: materialen

1
0



Ontwikkelingstraject
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A. Uitwerken PvE en selecteren Architect (afgerond)

B. Uitwerken ontwerp (loopt)

C. Aanvraag vergunning, Technische uitwerking en aanbesteding

D. Inrichten bouwplaats en sloopwerk

E. Uitvoering bouwplan

F. Oplevering en ingebruikname (doel: zomer 2022) 

Okt. 2019 Kaders door gemeenteraad vastgesteld 



TIJDELIJKE SITUATIE DE WINDVANG

De Windvang verhuisd naar een tijdelijke locatie

• Sloop nog niet mogelijk i.v.m. vleermuizen

• Huidige situatie onwenselijk (vandalisme en overlast)

• Tijdelijk beheer wordt met spoed geregeld

• Uw oplettendheid wordt zeer op prijs gesteld!
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COMMUNICATIE

Plannen zijn nog niet definitief

• We komen bij u terug na de verdere uitwerking

• Daarbij nemen we uw vragen en opmerkingen mee

Ook tijdens de uitvoering 

• Bijeenkomst voor start bouw

• Vast aanspreekpunt op de bouwplaats

• Beperking van overlast waar mogelijk
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