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Architectenbureau centrum Schoondijke bekend
Zoals u al eerder heeft kunnen vernemen, hebben we donderdag 20 november een keuze gemaakt uit de 3
geselecteerde architectenbureaus die zich reeds hadden gepresenteerd. Samen met de gemeente hebben
we op basis van een matrix (opgesteld door CPC en gemeente) de bureaus met elkaar vergeleken. Punten
die bij de keuze vooral onze aandacht hadden, zijn:






de conceptuele visie van de architect
de wijze waarop de architect tijdens het ontwikkelen van het plan wil communiceren met de
Schoondijkenaren
de ervaring/referentieprojecten van de architect
hoe de architect omgaat met, en de mening over duurzaamheid
ontwerpkosten

Bosch Slabbers Landschapsarchitecten (www.bosch-slabbers.nl) scoorden de meeste punten in de
beoordelingsmatrix en aan dit bureau wordt dan ook een voorlopige gunning gegeven.
We zullen nog dit jaar rond de tafel te zitten voor een startgesprek.

Verleden, heden, toekomst……….
Activiteiten tot nu toe. Waar staan we? Wat moet er nog gebeuren?
Voorbereidingsfase vanaf februari 2014 tot heden:
 vernieuwde samenwerkingsafspraken gemaakt met de gemeente
 opstellen plan van aanpak Centrum Schoondijke door dorpsraad/CPC
 presentatie plan van aanpak aan Raad en Wethouders
 diezelfde presentatie aan dorpsbewoners
 voorselectie architectenbureaus door gemeente en dorpsraad/CPC
 uitwerken beoordelingsmatrix met de gemeente
 kennismakingsbijeenkomst met architectenbureaus, dorpsraad/CPC en gemeente
 3 bureaus zijn geselecteerd om offerte te maken
 beoordeling van architectenbureaus aan de hand van de beoordelingsmatrix
Huidige situatie:
 Bosch Slabbers Landschapsarchitecten hebben de voorlopige gunning gekregen van gemeente
Sluis voor het ontwerp van het centrum van Schoondijke
Ontwerpfase in de nabije toekomst:
 Startbijeenkomst met architectenbureau, gemeente en dorpsraad
 Bureaustudie en plaatsbezoek door architectenbureau
 Verschillende bijeenkomsten met werkgroep
 Enkele inloopavonden voor dorpsbewoners
 Opstellen definitief ontwerp
Met het kiezen van het architectenbureau is er een
nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin de architect
met betrokkenen, belanghebbenden en
belangstellenden uit Schoondijke wil
overleggen over mogelijke inrichtingen van ons plein.
Hiermee is het eerste doel van de Centrum Plan
Commissie bereikt. De huidige CPC-leden zijn van

mening dat de volgende fase met andere
dorpsbewoners ingegaan kan worden.
Uiteraard zullen alle, door de CPC verzamelde
gegeven, meegenomen worden. De dorpsraad zal te
zijner tijd geïnteresseerden benaderen om plaats te
nemen in de werkgroep. We bedanken de CPC-leden
voor hun bewezen diensten!

We willen u bij deze alvast melden dat onze jaarvergadering plaatsvindt op maandag 26 januari 2015. De
uitnodiging voor deze vergadering volgt spoedig in het nieuwe jaar.

