
 

 
  

 

 

 

 

Inloopmomenten huisvesting 
voortgezet onderwijs  
 

In Papendrecht zijn twee middelbare scholen gevestigd en dat 

willen we graag zo houden. Eind 2021 stemde de 

gemeenteraad in met een voorstel voor verdere uitwerking van 

de plannen voor toekomstige huisvesting van de scholen. 

Inmiddels zijn er in concept stedenbouwkundige 

randvoorwaarden beschreven. Dit zijn de spelregels voor de 

ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Hierover gaan we graag 

met u in gesprek.  

 

Visie op het gebied 
Het Willem de Zwijger College blijft aan de Van der Palmstraat en 

CSG De Lage Waard zal geheel worden gevestigd aan de 

Vijzellaan. Bureau West8 heeft in een stedenbouwkundige visie een 

eerste opzet gemaakt voor een mogelijke ruimtelijke inrichting van 

de locaties.  

In die visie staan randvoorwaarden die iets zeggen over de toekomstige kwaliteit: Hoe hoog mogen 

gebouwen worden? Hoe groen blijft het gebied? Wat zien we met de buitenruimte? Voorbeelden laten 

zien hoe de gebieden ingericht zouden kunnen worden. De stedenbouwkundige visie vindt u vanaf 

maandag 17 oktober 2022 op de projectpagina papendrecht.nl/huisvestingvo. 

Wij zien u graag bij de inloopmomenten 
Op 17 en 20 oktober 2022 wil het gemeentelijke projectteam, samen met wethouder Arjan Kosten en 

de bestuurders van CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College, tijdens inloopmomenten 

graag met u in gesprek over de stedenbouwkundige visie. Bureau West8 geeft op beide avonden om 

19.00 uur een korte toelichting over de stedenbouwkundige randvoorwaarden. 

Beide avonden zijn bedoeld voor de omwonenden van beide locaties, ondernemers, organisaties en 

andere belangstellenden. U kunt binnen lopen op het moment dat u het beste uitkomt.  

Reageren 
De visie ligt van maandag 17 oktober tot vrijdag 4 november 2022 ter inzage. Gedurende die periode 

kunt u reageren op de visie. Dat mag tijdens de inloopavonden en per brief of mail. Het mailadres 

vindt u onderaan deze brief.  
 

  

Uitnodiging Ma 17 oktober 

Willem de Zwijger 

College,  
Van der Palmstraat 2  

18.00 – 20.00 uur 

Do 20 oktober  

CSG De Lage 

Waard,  
Vijzellaan 4 

18.00 – 20.00 uur 

Op beide avonden 

geeft Bureau West8 

om 19.00 uur een 

korte toelichting. 

Aanmelden is niet 

nodig. 

 



 

 
 

 

Hoe gaat het verder 
Op basis van de gesprekken die we tijdens de inloopavonden voeren, ronden we de 

stedenbouwkundige visie af. Daarna kan deze aan de gemeenteraad worden aangeboden. Als de 

visie door de raad wordt vastgesteld, gaan we daarna aan de slag met het maken van een 

stedenbouwkundig plan. Daarin worden keuzes gemaakt over de plek van de scholen en eventuele 

andere gebouwen.  

Waar kunt u terecht met vragen en suggesties?  
Buiten de inloopmomenten die we organiseren, bent u altijd welkom contact op te nemen met het 
projectteam van de gemeente. Ook voor vragen over dit project kunt u bij hen terecht. Stuur een e-
mail naar huisvestingvo@papendrecht.nl en we nemen contact met u op. 
 
Wellicht tot ziens tijdens een van de inloopmomenten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Arjan Kosten 
Wethouder onderwijs  
Gemeente Papendrecht 
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