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Memo 
 
Op 19 april 2016 heeft het college besloten tot renovatie van het gebouw Heemskerklaan 105. In dit gebouw 
is het lyceum van De Goudse Waarden gevestigd. Het gebouw dateert uit 1960 en is bouwkundig in 
zodanige staat dat grootschalige renovatie /vernieuwbouw noodzakelijk is. Via de Kadernota 2017 is door de 
gemeenteraad op 9 november 2016 het voor de renovatie benodigde budget vanaf 2018 beschikbaar 
gesteld.  

Tijdens de renovatie van Heemskerkstraat 105 kunnen de leerlingen geen gebruik maken van het 
schoolgebouw. Daarom is elders tijdelijke huisvesting nodig voor circa 1.200 leerlingen. De verwachting is 
dat voor tijdelijke huisvesting 1 – 1 ½ jaar nodig zal zijn. De percelen Winterdijk 10 en 14 zijn aanvankelijk 
gekozen als locaties voor de tijdelijke huisvesting. Deels met het plan om het bestaande gebouw Winterdijk 
10 tijdelijk te gebruiken en deels om op Winterdijk 14 een tijdelijke school te bouwen. Door de gemeenteraad 
is een budget voor tijdelijke huisvesting beschikbaar gesteld van in totaal € 1.450.000 inclusief BTW. Ook dit 
budget is in 2018 beschikbaar.  
 
Enige tijd terug is er contact ontstaan tussen het Rijksvastgoedbedrijf en De Goudse Waarden over de 
eventuele tijdelijke huisvesting van het lyceum in de voormalige Prins Willem-Alexander kazerne (PWA 
kazerne). Na een aantal verkennende gesprekken tussen het Rijksvastgoedbedrijf en De Goudse Waarden 
is gebleken dat het mogelijk is om gedurende 1 – 1 ½ jaar de school tijdelijk in het gebouw onder te brengen. 
De hiervoor benodigde aanpassingen aan het gebouw en de gebruiksvergoeding die het 
Rijksvastgoedbedrijf vraagt, passen binnen het beschikbare gestelde budget voor tijdelijke huisvesting. De 
tijdelijke huisvesting past tot slot binnen de geldende bestemming “Maatschappelijk”  die op de PWA 
kazerne rust (overheids-, medische, educatieve, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, recreatieve en 
vergelijkbare maatschappelijke voorzieningen, alsmede voorzieningen ten behoeve van sportbeoefening, 
kinderdagverblijven, kinderopvang en zorg).  
 
Bestuurlijke gesprekken over de tijdelijke huisvesting 
Het bestuur van De Goudse Waarden heeft de betrokken wethouders geïnformeerd over de gesprekken met 
het Rijksvastgoedbedrijf en verkend of voor deze oplossing draagvlak aanwezig is bij het college van 
burgemeester en wethouders. Het college heeft aangegeven positief te zijn over de voorliggende oplossing 
van het tijdelijke huisvestingsvraagstuk en bereid te zijn om deze oplossing te steunen.  
 
Voordelen tijdelijke huisvesting De Goudse Waarden in PWA 
Ten opzichte van de optie Winterdijk 10-14 heeft de tijdelijke huisvesting in de PWA kazerne duidelijke 
voordelen: 

- De leerlingen van De Goudse Waarden blijven in de directe omgeving gehuisvest en houden hun 
relatie met de plek en het onderwijscluster rond de Heemskerkstraat /Groen van Prinsterersingel.  

- Het heen en weer verhuizen van het lyceum naar en van de PWA vanuit de Heemskerkstraat is 
eenvoudiger dan verhuizen naar en van de Winterdijk 10/14. 
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- De PWA kazerne is zonder al te ingrijpende voorzieningen geschikt te maken voor tijdelijke 
huisvesting, binnen het beschikbaar gestelde budget. 

- Huisvesting in de PWA kazerne is als het gaat om kwaliteit van de huisvesting beter dan huisvesting 
in een tijdelijk schoolgebouw. 

- De PWA kazerne heeft een passende tijdelijke invulling in afwachting van plannen voor de 
permanente nieuwe invulling van deze plek.  

- De locatie Winterdijk 14 komt beschikbaar voor herontwikkeling. 
 
Communicatie over de tijdelijke huisvesting 
De Goudse Waarden zal de communicatie over de tijdelijke huisvesting verzorgen. Medewerkers van De 
Goudse Waarden, leerlingen en ouders, buurtbewoners en overige stakeholders worden op woensdag 31 
mei schriftelijk geïnformeerd. 

Daarnaast wordt op 6 juni een informatieavond in De Goudse Waarden (locatie Heemskerkstraat) 
georganiseerd waar primair door De Goudse Waarden een toelichting wordt gegeven op de 
renovatieplannen van de Heemskerkstraat, de tijdelijke huisvesting in de PWA en de maatregelen die men 
hiervoor treft. De gemeente Gouda is tijdens deze avond vertegenwoordigd voor het beantwoorden van 
specifieke vragen aan het adres van de gemeente. 

 


