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Schetsplan voor woningbouw en school in Boukoul
Vandaag om 15:49 door Ron Langenveld

Feest bij basisschool St. Theresia vanwege het 65-jarig bestaan en opening van een nieuwe schooltuin in 2017.
Afbeelding: archief Jeroen Kuit

De Kerngroep Leefbaarheid Boukoul (KLB) heeft van de gemeente Roermond een
bedrag van 14.000 euro gekregen om een schetsplan te maken voor woningbouw, een
wijkvoorziening en de school in het dorp.
Daarnaast wordt in het plan ook gekeken naar een nieuwe bestemming voor het pand
van de voormalige peuterspeelzaal. Tevens wil de KLB graag een groengebied in het dorp
realiseren. Het idee is om die al doelen in het gebied aan de Kerkweg in samenhang met
elkaar op te pakken. Mogelijk kan dat bijvoorbeeld in de vorm van een multifunctionele
accommodatie met aanpalende woningen of appartementen en groen. Het bestuur van
basisschool St. Theresia heeft al aangegeven dat zij mogelijkheden ziet tot
samenwerking met bijvoorbeeld de kinderopvang en andere maatschappelijke partners
in Boukoul.
Met de plannen hoopt de Kerngroep Leefbaarheid Boukoul de leefbaarheid in het dorp
een ﬂinke impuls te geven. Onder aanvoering van de kerngroep is de afgelopen jaren
middels informatiebijeenkomsten veelvuldig overlegd met bewoners en ondernemers

over de plannen en wensen in het dorp. De toekomst van het verouderde
gemeenschapshuis De Kamp, basisschool St. Theresia en de bouw van nieuwe woningen
kwamen daarbij steeds naar voren als de belangrijkste thema’s.
Bij al die plannenmakerij was het voortbestaan van de Boukoulse basisschool tot nu toe
de grote onzekere factor. Het leerlingaantal van de St. Theresia-school ligt onder de
ophe ngsnorm, maar het schoolbestuur vindt het behoud van de school van
maatschappelijk belang. Zodoende werd de Boukoulse school vorige maand ook
opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het huisvestingsplan onderwijs
Roermond. Wat betekent dat renovatie of nieuwbouw van de school binnen vijf jaar
noodzakelijk is. In samenhang daarmee liggen er volgens de gemeente kansen om ook de
andere wensen in Boukoul op te pakken.
De Kerngroep Leefbaarheid Boukoul heeft Engelman Architecten benaderd om het
schetsplan te maken voor het gebied aan de Kerkweg in het dorp.

