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Beste (leden van) Belangenvereniging Hooglanderveen,  
 
Het Axia College krijgt een nieuw schoolgebouw. De gemeente Amersfoort heeft daarvoor een locatie 
beschikbaar gesteld aan de Hanzeboulevard, tussen het Shell Station en de Hanzetunnel. De gemeente heeft 
op de locatie aangegeven waar de school mag komen. Onze architect SVP Architecten uit Amersfoort, heeft op 
basis hiervan een ontwerp gemaakt voor onze nieuwe school. Ook hebben we een eerste opzet gemaakt voor 
de inrichting van ons terrein. 
  
Begin december vragen we voor de bouw van onze school een omgevingsvergunning aan. We doen dit los van 
de wijziging van het bestemmingsplan die in voorbereiding is voor het hele gebied. Dit omdat deze 
bestemmingsplanwijziging veel meer tijd vergt dan vooraf gedacht. Gemeente Amersfoort verwacht het 
gewijzigde ontwerp bestemmingsplan niet eerder dan half januari 2023 ter inzage te leggen. De gemeente 
informeert u daarover op een later moment. 
   
Wij nodigen u graag uit om ons plan te komen bekijken en daarover van gedachten te wisselen. We vernemen 
ook graag van u welke aspecten voor u belangrijk zijn. U bent van harte welkom op onze inloopavond: 
 

- WANNEER: woensdag 30 november as. van 16.30 – 18.00 uur. U kunt vrij binnen lopen op de tijd die u 
het beste past.  

- WAAR: Dorpshuis De Dissel, Disselplein 6 in Hooglanderveen. 
- VOOR WIE: de directe overburen van het nieuwe Axia én overige geïnteresseerden. 
- AANWEZIG NAMENS AXIA: SVP Architecten én de schoolleiding van het Axia College.  

 

Om te weten op hoeveel gasten we mogen rekenen vragen wij u aan te geven of u van plan bent om te komen. 
U kunt dat doen door uiterlijk maandag 28 november een mail te sturen naar: 
info@onderwijsgroepamersfoort.nl.  
 
We ontmoeten u graag de 30e! 
 

Met vriendelijke groet, 
Mede namens SVP Architecten, 

 
Axia College 
Walter van der Hoeven 
directeur 
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