17 mei 2019

Eindelijk lijkt het zover te zijn !!
In de afgelopen jaren is er veelvuldig gesproken over de Nieuwbouw van het
Gemini College. Met het raadsbesluit in zicht lijkt het er nu toch echt op dat de
nieuwe school gebouwd gaat worden op de locatie die altijd onze voorkeur
heeft gehad.
De afgelopen maanden zijn, in overleg met betrokken partijen, twee locaties
voor nieuwbouw van het Gemini College nader onderzocht. Het gaat om de
locatie hoek Populierenlaan / Rotterdamseweg en de locatie op het huidige
hoofdveld van de voetbalclub RVVH.
De luchtkwaliteit en geluidsbelasting, een goede bereikbaarheid, de ligging ten
opzichte van zwembad De Fakkel en de reservering van het tramtracé zijn
doorslaggevende criteria die pleiten voor de locatie op het huidige hoofdveld
van RVVH. Dit betekent wel dat het sportpark opnieuw ingericht moet worden.
Hierin wordt onder andere een nieuw hoofdveld met bijbehorende tribune
voor RVVH meegenomen. Voor ons een prachtige locatie aangezien het
sportpark zeer centraal gelegen is, een markante plek is en bovendien ons
fantastische mogelijkheden biedt voor samenwerking door gebruik te maken
van de omliggende faciliteiten.
De inpassing van de nieuwbouw van het Gemini College met een sportzaal op
sportpark Ridderkerk staat op donderdag 6 juni 2019 op de agenda van de
commissie en wordt naar verwachting op donderdag 13 juni 2019 in de
gemeenteraad behandeld.
De verwachting is, bij een positief besluit, dat het nieuwe schoolgebouw voor
het Gemini College per augustus 2022 in gebruik genomen kan worden.

In de afgelopen tijd heeft de school niet stil gezeten en is er invulling gegeven
aan het opstellen van een zogenaamd “Plan van Eisen”. Hierbij heeft de school
het ruimtelijke model ingegeven (met hulp van leerlingen) op basis van het
onderwijs van de toekomst. Hoe groot de school gaat worden is mede in
verband met het grote aantal aanmeldingen in klas 1 nog niet definitief. De
stijging van 117 naar meer dan 200 leerlingen zorgt ervoor dat de geschatte
prognose flink dient te worden bijgesteld.

Uiteraard zijn we zeer verheugd met dit positieve nieuws en kunnen we bijna
niet meer wachten om op de nieuwe locatie verder te gaan met het aanbieden
van aantrekkelijk, flexibel onderwijs passend bij iedere leerling.

Gemini bouwt aan de toekomst !

