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Geachte heer/mevrouw, beste omwonenden van de Argonautenweg 55,
Voor de zomer informeerden wij u met een brief en een inloopavond over de sloop en
nieuwbouw van het schoolgebouw op de locatie van het Wolfert Dalton en de nieuwbouw van
Mytylschool 'De Brug'. Tijdens de inloopavond op 12 juli gingen wij ook in gesprek over de
plannen voor de tijdelijke huisvesting tijdens de bouwperiode. In deze brief geven wij u graag
een update over dit onderwerp en andere actualiteiten .
Voor de meest actuele informatie en achtergronden over de herontwikkeling verwijzen wij u
graag naar:
www.rotterdam .nl/argonautenweg55
Tijdelijke huisvesting
Tijdens de wijkinloop van 12 juli werd door omwonenden negatief gereageerd op het voorstel
om de tijdelijke huisvesting te plaatsen op het voetbalveld . Dit was voor de gemeente en het
schoolbestuur aanleiding om alternatieven te heroverwegen. Zo is er opnieuw gekeken naar
de optie om het schoolgebouw op de huidige locatie in delen te slopen en te bouwen. Hierdoor
is het mogelijk om de tijdelijke leslokalen op het schoolterrein zelf te plaatsen. De gemeente
en het schoolbestuur hebben besloten om de tijdelijke huisvesting van de school niet op het
voetbalveld te plaatsen. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de bezwaren van omwonenden
en wordt overlast zoveel mogelijk beperkt.
Voor het tijdelijke gymlokaal wordt nog gezocht naar een geschikte locatie op of buiten het
schoolterrein . Hierbij wordt gekeken naar de veiligheid van de route die de leerlingen moeten
afleggen tussen de school en het tijdelijke gymlokaal.
Kunstwerken
In en om de school is een aantal kunstwerken aanwezig. De bekendste werken zijn die van
Louis van Roode: het kunstwerk aan de gevel van de school en het raam van glas in beton in
het gebouw. Er wordt zorgvuldig met deze en de andere aanwezige kunstwerken omgegaan .
De schooldirectie, het schoolbestuur en de gemeente laten zich adviseren door experts van
o.a. het Centraal Bureau voor de Kunsten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De
aanwezige kunst wordt geïnspecteerd om te bepalen hoe de kunstwerken het beste kunnen
worden gerestaureerd en opgenomen kunnen worden in de nieuwbouw. Daarna wordt een
Plan van Aanpak opgesteld.
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Architectenselectie
Op dit moment loopt ook de procedure voor het selecteren van de architect voor de
nieuwbouw. Inmiddels heeft de voorselectie plaatsgevonden van 5 architectenteams die een
ontwerpvoorstel kunnen indienen. In februari 2019 worden de inzendingen verwacht. Na
besluit wordt het winnende ontwerp zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Volgend jaar zullen de voorbereidingen voor de nieuwbouw van de school van start gaan. Om
deze nieuwe fase in te luiden zal in december het bouwbord worden geplaatst.
We verwachten in het voorjaar van 2019 een inloopavond te organiseren om u bij te praten
over alle ontwikkelingen, zoals het nieuwe ontwerp en de tijdelijke huisvesting. Heeft u in de
tussentijd vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u kijken op
www.rotterdam.nl/argonautenweg55 of een mail sturen naar argonautenweg55@rotterdam.nl.
U kunt ons ook bellen naar het in het briefhoofd vermelde telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,

Remco Berghuis
Gemeente Rotterdam

