Aan: College van B&W Barneveld
Betreft: beleid huisvesting basisonderwijs
Barneveld, 2 juni 2021
Geacht college,
Op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad wil onze
fractie vragen stellen over het beleid aangaande huisvesting basisonderwijs.
Onlangs spraken wij bezorgde inwoners over de huisvesting van het basisonderwijs. De
scholen Ariane in de wijk “Veller”, Amalia in de wijk “De Burgt” en IKC in de wijk “de
Vaarst” barsten bijna uit hun voegen. De genoemde scholen zoeken naarstig naar
(tijdelijke) uitbreiding en maken momenteel al gebruik van hun eigen gymlokalen of
nabijgelegen wijkgebouwen. Dit is een situatie die ons zorgen baart. De ChristenUnie is
van mening dat kinderen zoveel mogelijk de kans moeten krijgen om in hun eigen wijk
op te groeien en dus ook in hun eigen wijk naar school te gaan. Op school ontstaan
vriendschappen en ontstaat sociale cohesie die wij belangrijk vinden voor een veilig en
wenselijk leefklimaat voor kinderen in een wijk.
Daarom stellen wij de volgende vragen:
1) Onderschrijft het college de wens van de ChristenUnie dat de scholen in de
wijken groot genoeg moeten zijn om te voorkomen dat leerlingen moeten
uitwijken naar andere wijken?
2) In hoeverre is het college bekend met de enorme druk die op de genoemde
scholen staat?
3) Op welke wijze is het college bereid om mee te denken over uitbreiding van
schoolhuisvesting voor de genoemde 3 scholen?
We zien dat de leerlingprognoses vaak niet kloppen. Dit leidt tot te kleine scholen.
Achteraf herstellen is vaak moeilijk of onmogelijk. In Veller heeft de Raad, met
tegenstem van de ChristenUnie, zelfs op voorstel van het college een deel van de ruimte
afgehaald die bedoeld was voor de scholen. Achteraf zal iedereen het er over eens zijn
dat dit geen verstandig besluit was.
Door de uitbreiding van Barneveld met nieuwbouwwijken “De Burgthoven” en
“Bloemendal” wordt de vraag naar basisonderwijs in die wijken op relatief korte termijn
groter. De scholen die rondom deze wijken liggen kunnen niet voorzien in die vraag,
omdat ze nu al vol zitten. Ook de kinderopvang in beide wijken kent lange wachtlijsten.
Het is dan ook belangrijk dat we op tijd voldoende ruimte vrijmaken voor scholen in de
wijken. Daarom stellen we de volgende vragen:
4) Op welke wijze kan het college – versneld en vroegtijdig – bijdragen aan goede
schoolhuisvesting in de wijk “Bloemendal”?

5) Op welke wijze kan het college – versneld en vroegtijdig – bijdragen aan goede
schoolhuisvesting voor de wijk “de Burgthoven”?
Tegelijkertijd constateren we dat er komend jaar sprake is van grote leegstand van
schoollokalen aan de Lange Voren. Hier zien we terug dat een leerlingenprognose altijd
tijdelijk en nooit structureel is. Een woonwijk heeft enkele jaren na oplevering meer
vraag naar basisonderwijs dan 20 jaar na dato. Daarom dringt onze fractie er bij
herhaling op aan dat schoolgebouwen met een breder maatschappelijke doeleinde of
met een ander perspectief ontworpen moeten worden. Een schoolgebouw moet
dusdanig ontworpen worden dat het na de onderwijspiek een relatief eenvoudig
omgebouwd kan worden tot een woon- of kantoorvoorziening. Wij denken daarbij
bijvoorbeeld aan het realiseren van goedkopere appartementen / studio’s om te
voorzien in de enorme behoefte aan woningen voor starters.
Daarom stellen we de volgende vragen:
6) Is het college bereid om bij het ontwerpen van nieuwe scholen als voorwaarde te
stellen dat ze ook (gedeeltelijk) om te bouwen zijn voor ander gebruik?
7) In hoeverre is het college bereid om op deze manier te kijken naar
herbestemmen van de leegstand aan de Lange Voren en daarmee te kunnen
voorzien in bijvoorbeeld goedkope appartementen of woonstudio’s?
8) In hoeverre is het college bereid om deze suggesties mee te nemen in het tijdelijk
realiseren van extra onderwijshuisvesting voor het basisonderwijs in de wijken
“Veller” en “De Burgt”?
9) In hoeverre is het college bereid om deze suggesties mee te nemen in het tijdelijk
realiseren van extra onderwijshuisvesting voor het basisonderwijs in met name
de wijk “Bloemendal” waar nog ruimte is voor een extra schoolgebouw?
Wij zien uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Wilma Heijkoop
Henk Wiesenekker

