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Aan de raadsfractie van ChristenUnie
ter attentie van de heer Wiesenekker en mevrouw 
Heijkoop.
 
  

Geachte fractie,

In uw brief van 2 juni 2021 stelt u ons op grond van artikel 42 van de 
organisatieverordening van de gemeenteraad schriftelijke vragen over het beleid van 
huisvesting van het basisonderwijs.
Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt.

Vraag 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?
Antwoord 1 Een plek voor alle leerlingen, dat is essentieel. Dat iedere wijk een school 
heeft is een wens. Ouders kiezen een school die bij hen past qua identiteit en cultuur. 
Dat is niet altijd de school in de wijk.

Vraag 2. In hoeverre is het college bekend met de enorme druk die op de genoemde 
scholen staat?
Antwoord 2. Ja en we werken aan oplossingen zie vraag 3.

Vraag 3. Op welke wijze is het college bereid om mee te denken over uitbreiding van 
schoolhuisvesting voor de genoemde 3 scholen?
Antwoord 3. In het huisvestingsprogramma 2020 en 2021 is voor de Burgthof en voor 
de Julianaschool reeds uitbreiding toegekend. De programma’s worden altijd ter 
kennisname aan de raad gezonden.

De scholen in Veller zijn dislocaties. Voor wat betreft de school van PCO Gelderse 
Vallei gaat het om een dislocatie van de Branding in Norschoten. De school van st. 
Hervormde scholen de Drieslag is een dislocatie van de Amaliaschool in de Burgthof. 
De dislocaties liggen binnen de verwijsafstand van de hoofdlocaties. Er is voldoende 
ruimte en dat betekent dat uitbreiding niet aan de orde is in Veller, zolang er leegstand 
is op de hoofdlocatie. Dit is conform de verordening.
De gemeente is verplicht te voorzien in voldoende huisvesting voor een totale school.
Er is wel overleg met de scholen en schoolbesturen om de ruimtebehoefte te 
monitoren.

Vraag 4. Op welke wijze kan het college – versneld en vroegtijdig – bijdragen aan 
goede schoolhuisvesting in de wijk “Bloemendal”?
Antwoord 4. Met KC Juliana zijn we aan het kijken wat de beste 
uitbreidingsmogelijkheden zijn. Daar is tijdens de planvorming en uitvoering van de 
bouw van het centrum al rekening mee gehouden. Uitbreiding van twee lokalen is al 
goed gekeurd. We zijn in overleg met het schoolbestuur om te kijken of en hoe we hier 
in één keer een grotere uitbreiding kunnen realiseren zodat de bouwoverlast beperkt 
blijft. Helaas duurt het traject hierdoor wel wat langer.



Blad 2 

In de meerjaren begroting is gereserveerd voor grondaankoop en bouw van een 
schoolgebouw in Bloemendal. 

Vraag 5. Op welke wijze kan het college – versneld en vroegtijdig – bijdragen aan 
goede schoolhuisvesting voor de wijk “de Burgthoven”? 
Antwoord 5. De Burgthof wordt uitgebreid met huisvesting permanent. Zoals het er nu 
naar uitziet neemt de eerste piek af in de Burgt en volgt daarna de piek van de nieuwe 
wijk. In overleggen met de schoolbesturen, tweejaarlijkse prognoses waarin ook steeds 
de woningbouw meegenomen wordt en de update van het masterplan in 2022 kijken 
we steeds wat nodig is.  

Vraag 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? 
Antwoord 6. Wij bouwen niet voor leegstand. Dat betekent dat de te verwachten piek 
zo flexibel mogelijk dient te worden opgevangen. Hiervoor zijn verschillende 
oplossingsrichtingen. Onze voorkeur gaat uit naar een schil van semipermanente 
noodhuisvesting. Tegenwoordig kunnen die net zo goed zijn als permanente 
huisvesting op het gebied van binnenklimaat en gebruik.

Vraag 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? 
Antwoord 7. Hier is al naar gekeken en er zijn verschillende onderzoeken naar 
geweest. Echter de boekwaarde, de hoge verbouwingskosten en het gebrek aan 
buitenruimte zijn het struikelblok.  De komende tijd gaan we hier verder mee aan de 
slag. 

Vraag 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”? 
Antwoord 8. In de wijk Veller wordt geen extra onderwijshuisvesting gebouwd. Samen 
met de hoofdlocaties van de scholen is er voldoende ruimte voor alle kinderen. Er is 
geen ruimte in de wijk voor extra onderwijshuisvesting. In de Burgt zijn we bezig met 
permanente uitbreiding die niet alleen gericht is op 5 lokalen uitbreiding maar vooral 
ook op het verbeteren en het beter benutten van het complex. Twee vliegen in één 
klap. De komende jaren wordt steeds bekeken of dit voldoende is. 

Vraag 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? 
Antwoord 9 Wij zijn het met u eens dat het vooral gaat om tijdelijk realiseren van extra 
huisvesting. Een optie zou zijn om tijdelijke extra lokalen toe te voegen zonder meteen 
te spreken over de bouw van een extra schoolgebouw. Zie ook ons antwoord op vraag 
6.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa J.J. Luteijn
secretaris burgemeester


