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Geachte heer/mevrouw, beste omwonenden van de Argonautenweg 55,
Zoals u wellicht weet, zal het huidige schoolgebouw van het Wolfert Dalton op de hoek van de
Jasonweg en de Argonautenweg plaats maken voor twee nieuwe schoolgebouwen. De
gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor deze herontwikkeling. Graag informeren wij u
daarom over de start van deze ontwikkeling en nodigen wij u uit voor een wijkinloop over dit
onderwerp.
Het bestaande schoolgebouw is sterk verouderd en niet meer geschikt voor het hedendaagse
onderwijs. Daarom zal het bestaande gebouw plaats maken voor nieuwe, meer energiezuinige
en duurzame huisvesting. Op de locatie komt een schoolgebouw voor Wolfert Dalton en
daarnaast een schoolgebouw voor de VSO-vmbo/mavo/havo/vwo van Mytylschool De Brug. In
de periode van sloop en nieuwbouw zal er bij de locatie Argonautenweg tijdelijke huisvesting
gerealiseerd worden voor de Wolfert Dalton.
Op dit moment bereiden we zowel de nieuwbouw als de tijdelijke huisvesting voor. Voordat het
ontwerp van deze gebouwen van start gaat, gaan we graag eerst met u in gesprek over
onderwerpen als verkeer en bereikbaarheid, architectuur, het volume van de huisvesting,
cultuurhistorie, groen en water. Met als doel u te informeren en in gesprek te gaan over uw
eventuele wensen en aandachtspunten, zodat we deze waar mogelijk kunnen betrekken in het
vervolg van de herontwikkeling. Tijdens de avond kunnen we ook meer vertellen over de
beoogde planning en aanpak.
De inloop vindt plaats op donderdag 12 juli.
Vrije inloop:

tussen 16.30 en 20.00 uur

Locatie:

Buurtvereniging 110 Morgen aan de Minosstraat 6

De informatie die wij presenteren en het verslag van de inloopbijeenkomst zullen wij delen via
www.rotterdam.nl/argonautenweg55, een webpagina die binnenkort verschijnt. We verwachten
het verslag uiterlijk 26 juli te publiceren op deze website. Vragen kunt u ook richten aan
argonautenweg55@rotterdam.nl.
Wellicht tot 12 juli!
Met vriendelijke groet,
Remco Berghuis en Desirée Schouten
Gemeente Rotterdam
Om het milieu te sparen, is deze brief zonder envelop bij u aangeboden

