Laat de Paasberg leven,
geen high-tech nieuwbouw VMBO
w
Het moderne glazen gebouw steekt ver boven het Isala College uit.
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Luchtfoto: Joris Nijenhuis

Red de Paasberg, geen VMBO nieuwbouw
Geachte buurt van het Isala College, geachte bewoners van de Oude IJsselstreek!
Graag willen wij uw aandacht voor het volgende. Wij vinden het belangrijk u op de hoogte te brengen van de
gevolgen van de VMBO nieuwbouw op het Isala-Almende-terrein. Boswachters en biologen spreken over de
definitieve beschadiging van het kwetsbare natuurgebied de Paasberg.
De nieuwbouw komt pal naast het Isala College, op hun sportveld. Voor een oppervlakte van 65 m lengte
en 36 m breedte is het passen en meten. VMBO krijgt geen sportzaal, het bewegings onderwijs moet naar
Gaanderen, Gendringen enz. uitwijken. De stallingen voor fietsers en brommers komen buiten het terrein.
Bomen en struiken worden voor de bouw omgezaagd, nabije bomen zullen niet lang overleven. Drie voortgezet onderwijs scholen worden gecentreerd op het Isalaterrein dat voor zoiets nogal klein, krap bemeten is.
Meer dan 2000 mensen (leerlingen, personeel, avondbezoekers) dagelijks op weg naar “de campus” via lanen,
wegen en paden die nog aangelegd worden. Een goede aansluiting op het OV ontbreekt: de stoet van kiss and
ride auto´s wordt langer. De campus is omringd door woonzorgcentrum en verpleeghuis De Schuylenburgh
en een sportcentrum. Er zijn al veel uitlaatgassen, nicotine dampen, harde geluiden, gasten die zwerfvuil
achterlaten. Een hightechgebouw met warmtepompen, luchtverversers en transformatorhuis produceert nogal wat decibellen, ook ´s nachts als het geluid ver draagt. Het 13-18 meter hoge gebouw heeft op de bovenste
verdiepingen geen tussenwanden en er is geen overkapping. De verlichting is vanuit de verte zichtbaar, veroorzaakt veel lichtverstrooiing. Ook buiten het terrein komen nieuwe lantaarnpalen en beveiligingsverlichting.
Het stenen bouwwerk van het Isala College was door Francine Houben e.a. ontworpen. De licht gebogen
vormen voegen zich naar de Paasberglaan, om je heen is veel groen. In 1996 kreeg Silvolde landelijke aandacht vanwege de Scholenbouwprijs. Een rechthoekig glazen gebouw zo dicht op dit gemetselde gebouw en
zo overheersend van grootte: totale afbreuk aan een monument.

Een hoog blok, dat veel schaduw werpt, naast het openlucht zwembad
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Vanwege de grote krimp van het aantal leerlingen wil het bestuur van Almende nieuwbouw op het Isalaterrein. Voor goed onderwijs moet het gebouw “modern en inspirerend” zijn. De VMBO leerlingen zullen een
groot deel van hun schooltijd in één grote open ruimte vertoeven.
Lokaal Belang en CDA stellen 13 miljoen euro beschikbaar, ondanks de vele bezwaren van alle oppositiepartijen. Voor (toekomstige) bewoners van de gemeente is die som een zware investering (40 jaar lang). Veel
Ulftenaren e.a. betreuren het verdwijnen van VMBO Wesenthorst uit Ulft. Het gebouw bestaat uit verschillende vleugels in goede conditie en er zijn prima functionerende praktijklokalen. De gemeente wil alles slopen.
Bulldozerwerk is niet duurzaam. Deze vorm van kapitaalvernietiging stuit tegen de borst.
Ouders, leraren en buurt krijgen van Almende voorgespiegeld dat de nieuwbouw beslist doorgaat. Dat is onjuist. De gemeenteraad heeft wel het budget goedgekeurd, maar moet over het wijzigen van het bestemmingsplan nog overleggen en besluiten. In 2011 had de raad besloten dat de groene functie van het Paasberggebied
versterkt moet worden. Als de coalitieleden april 2019 het nieuwe bestemmingsplan goedkeuren, laten zij
een natuurgebied met cultuurhistorische waarde verloren gaan.
Vindt u de Almende nieuwbouw geen goed plan? Wij, Liesbeth Bisterbosch, Jan Niesink, Jan Pierik en Inge
in het Veld willen u vragen onze petitie te steunen. Want “hoe meer ...”
Inleveradressen in Silvolde: Terborgseveld 6, Terborgseveld 49, Bosstraat 12, Markt 3B, Ulftseweg 44,
in Terborg: Overtuin 6. Voor informatie: www.redpaasberg.nl, facebook en redpaasberg@gmail.com
Ik steun de petitie

“GEEN ALMENDE NIEUWBOUW op DE LAAN VAN SCHUYLENBURCH 8 in SILVOLDE”
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