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Beste,  
- ouders/verzorgers en kinderen, 
- gebruikers van IKC Binnenstebuiten, 
- omwonenden van IKC Binnenstebuiten, 
- gebruikers en bezoekers van het Medisch Centrum Loovelden. 

 

Informatie over de geplande aanbouw bij IKC Binnenstebuiten in Huissen 
Op 13 juli 2021 heeft het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Lingewaard 
ons laten weten akkoord te gaan met de aanbouw van twee lokalen bij IKC Binnenstebuiten in Huissen. 
Deze aanbouw wordt gerealiseerd in de nis, aan de zijde van het Medisch Centrum Loovelden. 
Onderstaande foto geeft de beoogde realisatie weer.  

 

 

Video 
Over de aanbouw is een video beschikbaar en te bekijken via de volgende link; 

 www.ikc-binnenstebuiten.nl/aanbouw/ 

 
De planning 
Begin januari 2023 wordt gestart met de bouw van de twee lokalen. De verwachting is dat deze in juli 
of augustus gereed zal zijn zodat de kinderen ná de zomervakantie hun intrek kunnen nemen. Op dit 
moment worden materialen voor de bouw ingekocht. Indien deze inkoop vertraging oploopt vanwege 
levertijden, zal de planning opschuiven.  
 
 
Bouwplaatsinrichting 
Op de bijgevoegde tekening is te zien op welke wijze de bouwplaats wordt ingericht. De fiets- en 
parkeerplaatsen tussen het Medisch Centrum Loovelden en de school komen tijdelijk te vervallen maar 
krijgen wel een nieuwe tijdelijk plek rondom het gebouw.  
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Veiligheid 
Om te zorgen voor een veilige situatie tijdens de bouw is ervoor gekozen om het bouwverkeer en het 
verkeer van gebruikers van IKC Binnenstebuiten te scheiden. De routes worden aangegeven met gele 
borden. Hierbij het dringende verzoek om deze bewegwijzering strikt op te volgen.   

 
Vragen stellen 
Mocht u naar aanleiding van deze informatieve brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen 
met; Wonderwijs, Sylvia Wieskamp, via telefoonnummer; 06-57783365 

 

 

 

Mede namens de gemeente Lingewaard, 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Wonderwijs, 
 
 
Hennie van Schilt, College van Bestuur 
 


