Communicatiestrategie nieuwbouw OBC Elst
April 2017
OBC Elst beschikt over twee gedateerde gebouwen uit de jaren zestig van de vorige
eeuw. De sterk verouderde installaties en faciliteiten van de bestaande gebouwen
sluiten geheel niet meer aan de omgeving waarbinnen het hedendaagse onderwijs
vorm moet krijgen. Daarnaast is OBC Elst in de afgelopen jaren sterk gegroeid in
leerlingenaantallen. De prognoses laten zien dat dit aantal de komende jaren stabiel
blijft. De gemeente neemt daarin, als eigenaar van de beide gebouwen, haar
verantwoordelijkheid. De gemeente heeft nu, in nauwe afstemming met OBC Elst, een
voorkeurslocatie voor vervangende nieuwbouw gevonden: De Vinkenhof in Elst.
De gemeente stelt de primaire kaders vast waarbinnen de school zal worden gebouwd. OBC
Elst beslist hoe, ten behoeve van het onderwijs, de school er ‘inhoudelijk’ uit komt te zien en
welke functies en faciliteiten ze in het gebouw willen hebben. Passend binnen het
bestemmingsplan en de gestelde gemeentelijke kaders. Deze communicatiestrategie beperkt
zich tot het plangebied:

Uitgangspunten voor de communicatie
OBC Elst is opdrachtgever van de nieuwbouw en is daarmee officieel verantwoordelijk voor
de omgevingscommunicatie van de bouw van de school. Gemeente Overbetuwe bereidt de
bouw voor en voert de voorbereidende werkzaamheden uit, zoals de vergunningverlening,
de aanleg van de benodigde infrastructuur en het maken van een nieuw bestemmingsplan.
Hierover communiceert de gemeente.
We spreken daarom het volgende hierover af:
 We betrekken de direct aanwonenden via een klankbordgroep (KBG) op het
participatieniveau ‘Adviseren’. Adviseren betekent dat de gemeente de agenda bepaalt
en dat de KBG oplossingen hiervoor kan aandragen. Deze spelen een volwaardige rol
binnen het project. De KBG kan gevraagd en ongevraagd adviseren. De gemeente













verbindt zich in principe aan de resultaten, maar kan bij de uiteindelijke besluitvorming
hiervan beargumenteerd afwijken. De lokale kennis van de direct aanwonenden is
enorm, zij weten hoe hun omgeving functioneert en wat wel en niet zal werken. Deze
kennis willen we benutten in de voorbereidingen van het project;
De klankbordgroep adviseert niet over het formele inspraaktraject van het
bestemmingsplan;
Het participatieniveau van overige doelgroepen is ‘Informeren’. Informeren houdt in dat
we ze op de hoogte houden. Ze hebben geen inspraak en adviseren niet.
Communicatie met inwoners vanuit gemeente en OBC Elst wordt vooraf met elkaar
afgestemd;
De gemeente communiceert over voorbereidende werkzaamheden;
OBC Elst verzorgt de omgevingscommunicatie over de nieuwbouw;
We werken vanuit de informatiebehoefte van de inwoners en belanghebbenden.
Interne en externe belanghebbenden worden bij voorkeur tegelijk, accuraat en tijdig
geïnformeerd, bijvoorbeeld via een e-mail nieuwsbrief, via sociale media en de
gemeentelijke website;
Over de rest van de gronden in de Vinkenhof moet nog vastgesteld worden welk
participatieniveau we hanteren. In principe valt dit buiten de scope van dit project;
Openbare informatie is voor iedereen zo snel mogelijk beschikbaar en toegankelijk;
Welk participatieniveau de school wil hanteren voor de bouw van de school, is aan hen
zelf.

Klankbordgroep
We stellen de klankbordgroep (KBG) samen uit de direct aanwonenden van het plangebied.
Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat zij geografisch een evenwichtige afspiegeling van het
werkgebied vormen. Met de klankbordgroep vindt regelmatig overleg plaats waar advies
wordt gevraagd over de uitvoering en inrichting van het project. De projectmanager is
voorzitter van de klankbordgroep en de communicatieadviseur maakt ook er ook deel van uit.
Rollen
Projectmanager gemeente: Carla van der Biezen.
Communicatieteam gemeente: Elisabeth Stoeten en Sanne van Deelen.
Directie OBC Elst: Charles Lohnstein.
Communicatieadviseur Scholengroep Over- en Midden-Betuwe: H.J. (Helen) de Bruijn.
Informatiebehoefte inwoners en medewerkers
Direct aanwonenden, overige aanwonenden, bedrijven, wijkplatform Elst-Zuid.
De direct aanwonenden willen onder andere weten / hebben de volgende kritiek:


Waarom op deze plek en niet op De Pas in Elst? Daar zou de gemeente gaan
bouwen en dit ligt al drie jaar stil. Daar is plek genoeg;
 Welke andere locaties zijn overwogen en waarom vallen deze dan af?;
 Verkeerssituatie is te onveilig voor een middelbare school;
 De communicatie tussen de gemeente en de bewoners.
Dit is geuit onder andere tijdens de eerdere inloopbijeenkomst en via de enquête die door
het Wijkplatform zelf is uitgezet (in te zien via de website https://wpelstzuid.nl/).

Overige inwoners Overbetuwe
Naar verwachting zal de belangstelling van inwoners in Elst-Zuid groter zijn dan bij alle
andere inwoners van Overbetuwe.
Leden gemeenteraad
Raadsleden hebben vragen over de locatiekeuze. Daarnaast hebben ze ten behoeve van de
juiste besluitvorming op raadsniveau, behoefte aan inhoudelijke kennis van de plannen.
Medewerkers gemeente en bestuur OBC Elst
Bestuurders van gemeente, de bestuurder en toezichthouders van de scholengroep Over- en
Midden-Betuwe hebben inhoudelijke informatie nodig voor de juiste besluitvorming op
bestuurlijk niveau.
Direct betrokken medewerkers van de gemeente (uitvoerenden, kernenadviseur, KCC,
Omgevingsloket) en medewerkers van OBC Elst moeten voor het uitvoeren van hun
functie/taken over relevante informatie over het project kunnen beschikken.
Een klein deel van de overige medewerkers wil kort informatie hebben over: wie, wat, waar,
wanneer, waarom en hoe.
Communicatiedoelen:
1. Voorzien in informatiebehoefte van de verschillende groepen;
2. Betekenisgeving bieden voor alle belanghebbenden, zoals het aansluiten bij de
waarden en zorgen van bewoners en ondernemers en de dialoog daarover aangaan.

