
GOUDENSTEIN 1
Voormalige basisschool De Rots 

Beschrijving Project
Door verhuizing is het voormalige schoolgebouw ‘De 

Rots’ niet langer nodig voor een onderwijsfunctie en staat 

inmiddels geruime tijd leeg. De locatie is eigendom van de 

gemeente Ede. 

De gemeente zoekt naar een nieuwe passende invulling 

van deze locatie. Daarbij wordt op dit moment gedacht 

aan woningbouw. Momenteel is de gemeente de sloop 

van het gebouw aan het voorbereiden. Vooruitlopend op 

het proces wordt de bestaande bebouwing gesloopt rond 

de zomerperiode. 

Proces
Voor deze locatie is nog geen volledig proces bepaald. 

Gezien de sloopwerkzaamheden op korte termijn, lijkt het 

ons zinvol om u te informeren. De informatiebijeenkomst 

is een goed moment om met u in gesprek te gaan over de 

toekomstige mogelijkheden van deze locatie. Na de zo-

merperiode zal een projectleider het project concreet op-

pakken en bij u terugkomen over het verdere proces.

Contact
Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact op-

nemen met Wim de Bruin, beleidsmedewerker 

verwerving en taxatie op afdeling Grondzaken. 

U kunt hem bereiken op (0318) 68 02 77 of via 

wim.de.bruin@ede.nl. Tijdens de informatie-

bijeenkomst kunt u een reactieformulier invullen. 

Uiteraard kunt u uw inbreng ook mailen naar het 

hierboven gegeven mailadres.

Wat mogen we van elkaar verwachten?
Voor dit project staan we nog helemaal aan de voorkant. 

Vanuit de gemeente Ede is nog geen inhoudelijke rich-

ting bepaald. De bijeenkomst op 3 juli is onderdeel van 

de omgevingsdialoog. Gesprekken die dan gevoerd wor-

den, betrekken we bij de uitwerking en beoordeling van de 

verschillende plannen. Het doel van de dialoog is om u op 

tijd te informeren en te inventariseren waar rekening mee 

gehouden kan worden bij de verder planuitwerking, want 

samen komen we verder. Daarbij gaan wij er ook vanuit 

dat u begrip heeft dat helaas niet elke wens en/of inbreng 

in de verdere planuitwerking altijd een plaats kan krijgen.
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