Uitkomst enquête m.b.t leegstand St. Jozefschool (tot 09-04-2020)
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Er zijn 38 formulieren ingevuld m.b.t de leegstand van de St Jozefschool.

Anders…

Enkele reacties die zijn toegevoegd.
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Hotelfunctie creëren in combinatie met dagbesteding voor mensen met o.a. een beperking.
Afbreken en appartementen
Appartementen voor bejaarden die niet zo veel te besteden hebben of appartementen voor alleenstaande
Zo zonde dat het leegstaat terwijl er jongeren in Slagharen op zoek zijn naar woonruimte. Appartementen in maken in de school en verhuren
Nooit afbreken, zonde, weer een dorpsgezicht weg!!
ik zou het erg zonde vinden als dit gebouw afgebroken zou worden.
Woonruimte lage inkomens of starters. Zorgfunctie. Doelgroep maakt niet uit. Misschien o.a. BSO voor kinderen/jongeren met specifieke hulpvraag.
Behoud in ieder geval oude (lage) deel van het gebouw. Woonfunctie geode hergebruikfunctie. Aandacht voor inrichting en onderhoud openbaar
gebied/tuinen. Wellicht ruimte voor uitbreiding aantal parkeerplaatsen t.b.v. het centrum.
Zo mogelijk aanpassen als betaalbare seniorenwoningen, ik denk dat er voldoende belangstelling Is als de huur betaalbaar blijft. Kan ook eventueel
in combinatie met zorg. Ouderen houden nu veelal gezinshuizen met meerdere slaapkamers bezet, als de huur voldoende laag blijft bevorderd dit
de doorstroming.
Der afgooien
Deel de school op in kleine winkeltjes met eventueel daarboven woningen voor startende jongeren woningen die ook betaalbaar zijn het
schoolplein omtoveren tot een open tuin waar de omgeving ook van kan genieten. De achterzijde parkeerplaatsen voor de bewoners voor auto en
fiets. Zo sla je drie vliegen in één klap.
Woonlocatie of winkelpand.
Woonfunctie in een deel van het pand. Het pand met Oranje dak zou eventueel als winkelruimte kunnen functioneren o.i.d.
Laat het gebouw bestaan. Het zou zonde zijn als deze, zoals eerder meerdere oude typerende gebouwen, verloren zou gaan.
Zoals jullie in de folder "Slagharen 2015" zelf beschreven, wordt Slagharen jaarlijks door meer den een miljoen bezoekers bezocht. Misschien is de
St. Jozefschool een mooi gebouw om een restaurant, broodjeszaak o.i.d. van te maken, inclusief een terras waar iedereen een kop koffie kan
nuttigen of wijntje te drinken. Zo maak je het voor toeristen én de bewoners van Slagharen een aantrekkelijke plek om naar toe te gaan. Een gezellig
terras met een eenvoudig restaurant is wat wij nog missen in ons dorp. Dit zou zelfs nog in combinatie kunnen met enkele appartementen op de
bovenverdieping.
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Dit prachtige pand moet blijven. Het is onderdeel van de geschiedenis van Slagharen. Prachtige plek voor kinderopvang. Maar er zijn vast nog hele
goede andere ideeën. Appartementen of wonen met zorg, sportschool, etc.
Betaalbare nieuwe woningen heeft het dorp behoefte aan.
Hospice en het hoge gebouw voor jongeren appartementen.
Gewoon weer een school in! Of voorgezet onderwijs.
Ik denk dat een hospices wel op zijn plaatst zou zijn.
Slaapgelegenheid zoals een herberg.

