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          FINANCIERING VAN DE RENOVATIE EN UITBREIDING ALFONSUSSCHOOL ROND. 
 
Roermond, 22 februari 2013 - De Gemeenteraad van Roermond heeft donderdagavond 21 februari 
unamiem iets meer dan € 16 miljoen krediet ter beschikking gesteld voor (1) de nieuwbouw van een  
regionaal Kennis- en Expertisecentrum aan de Kasteel Hillenraedtstraat 36,(2) de uitbreiding van de  
huisvesting van de basisschool Neel aan de Dominicushof 5 en (3) de renovatie en uitbreiding van het 
schoolgebouw aan de Herkenbosscherweg 22 zodat in dat pand zowel de Alfonsusschool als de  
basisschoool voor speciaal onderwijs De Balans kunnen worden ondergebracht. Met dit besluit komt 
de Raad terug op het besluit van 28 juni 2012 om de Alfonsusschool te verplaatsen naar het Lief 
Vrouweveld en daar ook niet alleen de bovenbouw maar ook de benedenbouw van de Balans te 
huisvesten. 
 
Een en ander is het resultaat van de inzet van het actiecomité dat in en buiten de Kapel 
handtekeningen heeft verzameld en posters heeft verspreid; een uitgebreide inspraakreactie op het 
z.g. Sprekersplein door de wijkraad de Kapel en van een verzoek van de Stichting Ruimte om het 
pand op de lijst van gemeentelijke monumenten te plaatsen. Op 4 december 2012 heeft het College 
het pand op de lijst van gemeentelijke monumenten geplaatst, een beslissing die 6 weken daarna 
definitief is geworden. Op 17 december 2012 heeft een delegatie van het actiecomité en van de 
Stichting Ruimte wethouder Kemp meer dan 2000 handtekeningen aangeboden.  
 
Het pand Herkenbosscherweg 22 en de ondergrond van 3575 m2 is op 9 januari 2013 door de 
gemeente van de paters Redemptoristen gekocht voor een bedrag van € 718.000,- De kosten van de 
renovatie en de uitbreiding van het pand zijn begroot op € 5.459.043,- Gedurende de renovatie en de 
uitbreiding van het pand zullen de leerlingen tijdelijk worden ondergebracht in het gedeelte van het 
schoolgebouw Lief Vrouweveld 1 waarin tot 1 augustus 2012 het Ortho Pedagogisch Didactisch 
Centrum was gehuisvest. De aanpassing van dat gebouw kost € 121.000,- 
 
Uitbreiding en renovatie van het pand aan de Herkenbosscherweg 22 kost in totaal € 1,9 miljoen meer  
in vergelijking met het oorspronkelijke plan waarin zowel de Alfonsusschool als de Balans zouden 
worden gehuisvest aan het Lief Vrouweveld. Daarmee is wel een karakteristiek gebouw voor de Kapel 
behouden gebleven en wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel wijkbewoners om de 
Alfonsusschool aan de Herkenbosscherweg te behouden. 
De renovatie en de uitbreiding van het pand aan de Herkenbosscherweg biedt tevens de gelegenheid 
om maatregelen te realiseren die het momenteel te hoge gehalte aan CO2 in het pand verder terug 
zullen brengen. Uiteraard voldoet het gebouw na de renovatie en uitbreiding aan de huidige 
bouwkundige en onderwijskundige eisen. 
 
Bij de renovatie en uitbreiding blijven de voorgevel en de daarachter gelegen leslokalen behouden. 
Het achterliggende gedeelte wordt gesloopt, inclusief de gymzaal maar die wordt herbouwd. Voor de 
Alfonsusschool zijn op grond van het in 2015 te verwachten leerlingenaantal van 190, 10 
groepsruimten voorzien. In datzelfde jaar verwacht men op de Balans 160 leerlingen waarvoor 11 
groepsruimten zijn voorzien. 
De ingang voor de Alfonsusschool blijft aan de Herkenbosscherweg. De toegang voor de Balans komt 
aan de Galgenberg. Ook de speelplaatsen zijn gescheiden.  
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