
 

 

 

 

 
 

Venlo 21 januari 2021 
 
 
Beste ouders/verzorgers en buurtbewoners, 
 
De onderwijsstichting Akkoord! heeft in de eerste helft van 2020 bij de gemeente Venlo een 
vergunning aangevraagd voor de verbouwing van de locatie van IKC de Koperwiek aan de 
Broekhofstraat. Het betreft een levensduur verlengende renovatie van het bestaande gebouw en 
nieuwbouw van een gymzaal.  
 
Op 22 september 2020 is deze vergunning door de gemeente verleend aan Akkoord!. Daarna is 
een zogeheten bezwaarprocedure gestart. Alle belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld 
hun bezwaren tegen de verleende vergunning kenbaar te maken. De afgelopen weken heeft de 
gemeente Venlo deze bezwaren zorgvuldig beoordeeld. Dinsdag 19 januari heeft het college van 
burgemeester en wethouders van gemeente Venlo alle bezwaren tegen de vergunningverlening 
ongegrond verklaard. 
 
Hoe nu verder? 
Voor Akkoord! betekent dit dat wij vanaf nu volop van start gaan met de daadwerkelijke realisatie 
van de plannen. Op heel korte termijn starten verschillende bouwwerkzaamheden. Wij doen er 
alles aan om de overlast voor de buurtbewoners tot een minimum te beperken.  Heeft u vragen 
over de bouwwerkzaamheden, stuur dan een mail naar: vernieuwbouw@akkoord-po.nl.  We doen 
ons best om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Ook op de website van IKC de 
Koperwiek kunt u informatie vinden over de verbouwing en de voortgang.  
 
Planning 
Als gevolg van diverse vertragingen in het tot nu bewandelde proces, is de oplevering van het 
gebouw niet eerder te verwachten dan het derde kwartaal 2021. Met name de invloed die corona 
heeft op de werkzaamheden en de betrokken bedrijven maakt het lastig nu een harde 
opleveringsdatum te noemen. De huidige planning is gericht op de herfstvakantie 2021.  
 
Akkoord stelt alles in het werk om onze leerlingen op de kortst mogelijke termijn weer welkom te 
heten in een prachtig verbouwde schoolomgeving met gymzaal, die recht doet aan het kwalitatieve 
onderwijs waar wij als stichting voor staan. 
 
Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 
Roel Versleijen 
Directeur bestuurder 


