
[Paginanummer]

Steen van der, Gerben

Van: Duijnstee, Elsa
Verzonden: woensdag 4 juli 2018 13:14
Aan: Steen van der, Gerben
Onderwerp: FW: Vragen ivm gesprek morgen

 

 

Van: Duijnstee, Elsa  

Verzonden: woensdag 8 november 2017 07:50 

Aan: Roelof Louwsma <R.Louwsma@almendecollege.nl> 

Onderwerp: Re: Vragen ivm gesprek morgen 

 

Roelof, dank je voor de update 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Elsa Duijnstée 

Projectleider 

 

Gemeente Oude IJsselstreek 

0315 - 292 292 

e.duijnstee@oude-ijsselstreek.nl 

Bezoekadres: Staringstraat 25 

Postbus 42, 7080 AA Gendringen 

 

Op 8 nov. 2017 om 07:46 heeft Roelof Louwsma <R.Louwsma@almendecollege.nl> het volgende 

geschreven: 

Dag Elsa, 

We zitten al een beetje in de afrondende fase. Langzaamaan vormt het programma zich. 

Grote knelpunt is de ontwikkeling van de bouwkosten, een probleem voor ons. De 

duurzaamheid en evt circulair bouwen zijn daarin grote issues. Hoever kunnen we gaan, wat 

kunnen we nog wel realiseren? 

Eerlijk gezegd verwacht ik op dit moment dat we moeten reduceren op m2, maar mogelijk 

valt het mee. 

Aan- en afvoer van leerlingen, de fietsenstalling zijn aandachtspunten. 

 

Verbondenheid met het Isala is een streven dat we hopen te realiseren met het iets naar voren 

plaatsen van het gebouw en het strategisch plaatsen van de ingang. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Roelof 

 

 

Outlook voor iOS downloaden 

From: Duijnstee, Elsa <e.duijnstee@oude-ijsselstreek.nl> 

Sent: Tuesday, November 7, 2017 2:19:42 PM 

To: Roelof Louwsma 

Subject: Vragen ivm gesprek morgen  

  



[Paginanummer]

Roelof, 

 

Ik heb morgen een gesprek met de beide wethouders Peter en Bert. Ongetwijfeld willen ze 

ook graag horen wat de stand van zaken van de bouw is.  

 

Kun jij mij via de mail een beetje bijpraten over de stand van zaken van het proces/ planning 

(in het proces met Draaijer en partners), en hoe loopt het met de workshops om te komen tot 

een programma van eisen?  

 

Ik weet dat veel collega's ook aangehaakt zijn bij de workshops (Bob, Connie, Dennis, Tom) 

vanuit hun expertise, maar het grote plaatje omtrent staza krijg ik daarmee onvoldoende mee. 

 

Ik hoor graag van je. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Elsa Duijnstée 

Projectleider 

 

Gemeente Oude IJsselstreek 

0315 - 292 292 

e.duijnstee@oude-ijsselstreek.nl 

Bezoekadres: Staringstraat 25 

Postbus 42, 7080 AA Gendringen 


