Advieslijst van de commissie Bewonerszaken d.d. 17 februari
2016 20.00 uur –21.45 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:

De heer J.M. van Duijnhoven (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
Mevrouw G.L.C.W. Vallee-Jansen (DOP),
Mevrouw J.G.M. Franssen-van Berkel (DOP),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
Mevrouw A.J.P.M. Van Eert-van de Ven (GVB),
Mevrouw M.A.T. van den Broek (CDA),
Mevrouw C.T.J.J.Aarden (CDA),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (BW),
De heer W.J. Manders (VVD),
De heer A.J. Wezenberg (VVD).

Tevens aanwezig: De heer H.A.J. Willems (wethouder Bewonerszaken)
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste)
Agendapunt
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht voor
burgers

Advies

Mevrouw Verstraten maakt gebruik van het spreekrecht namens de
ouderengeleding MR OBS De Uilenspiegel. Zij geeft aan dat zij prachtige en
unieke kansen ziet voor een nieuwe locatie onderwijshuisvesting of
kindcentrum op De Donk. Zij zien kansen voor optimale ontwikkeling en
welzijn van kinderen in een directe groene omgeving als een verrijking. Zij zien
verbinding tussen de kinderen en de mensen van zorgcentrum St. Petrus. De
emotionele, intellectuele, sociale waarde ontwikkeling, de verbeeldingskracht
en de gezondheid worden sterk gestimuleerd door contact met en in de
natuur.
4. Raadsvoorstel inzake De partijen adviseren verdeeld naar de raad.
locatiekeuze nieuwbouw DOP is groot voorstander van mens en natuur. Het belang van het kind staat
onderwijshuisvesting
voorop. Zij hecht waarde aan veiligheid en een groene omgeving. Deze vindt
Boekel.
zij niet terug in een locatie aan de Parkweg. Bovendien vindt zij dat ouders
niet alleen moeten kunnen kiezen voor een schoolsysteem, maar ook voor
een locatie. Zij benadrukt dat kinderen met een rugzak steeds meer deel
uitmaken van het reguliere onderwijs. Een grote school geeft teveel prikkels
voor deze groep kinderen. Zij heeft een voorkeur voor locatie op de Donk en
een kleine voorkeur voor locatie B.
BW wil dat de huidige 3 basisscholen hun identiteit behouden en zij uit haar
bezorgdheid over de verkeersveiligheid rondom school.
VVD geeft aan dat verschillende identiteiten in één schoolgebouw heel goed
samen kunnen. Bovendien kan men faciliteiten van meerdere scholen in één
gebouw optimaal benutten. De verkeersveiligheid aan de Parkweg blijft een
zorgpunt, maar dit is oplosbaar.
CDA hecht grote waarde aan keuzemogelijkheid voor ouders tussen
verschillende soorten onderwijs en de verkeersveiligheid. Een eerste voorkeur
gaat uit naar een kleinschalige school. Zij wil kiezen voor de meest optimale
mix van onderdelen voor een locatie van de onderwijshuisvesting.
GVB heeft een voorkeur voor een bundeling van de 3 scholen aan de
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Parkweg. Bij bundeling van verschillende soorten onderwijs, komt elke
onderwijstype nog beter tot zijn recht. Zij benadrukt dat alle mogelijke
schoollocaties problemen hebben rondom de verkeersveiligheid. Dit is geen
probleem van enkel locatie Parkweg.
5. Raadsvoorstel inzake De commissie adviseert unaniem naar de raad conform het voorstel van
onderhoud kunstwerken Burgemeester en Wethouders.
gemeente Boekel.
6. Mededelingen,
ingekomen stukken en
memo’s.
7. Vaststelling advieslijst De advieslijst wordt conform concept vastgesteld.
Bewonerszaken 2
december 2015.
8. Rondvraag.
Mevrouw Vallee vraagt n.a.v. memo 2016 / 01 waarom er gekozen is voor
conventionele i.p.v. ledverlichting voor trainingsveld De Donk.
Wethouder Willems antwoordt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de
veldverlichting. Het college wilde kiezen voor duurzame verlichting.
Boekel Sport wilde echter conventionele i.p.v. ledverlichting.
De heer De Wit geeft aan dat Boekel en Bernheze samen met de Meijerijstad
kiezen voor de Sociale Dienst van de Meijerijstad. Hij vraagt of de
wethouder meer informeren kan geven.
Wethouder Willems reageert dat het contract met Optimisd loopt tot 1 januari
2017. De deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke
regeling aan Optimisd hebben gekozen om het
samenwerkingsverband op te heffen. Er zal vanaf 1 januari 2017 een
nieuw contract worden afgesloten. De wethouder heeft benadrukt dat
de inwoners van Boekel zo min mogelijk last moeten hebben van
deze perikelen.
Toezeggingen
1. Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BZ van 24 juni 2014
m.b.t. het raadsvoorstel inzake schoolwoningen Octopus, antwoord te
geven of hij de genoemde plussen en minnen van de aankoop van de
schoolwoningen bij Octopus, zonder koppeling met een locatiekeuze
voor de school, kan onderschrijven al dan niet.
2. Wethouder Willems zegt toe, in de rondvraag van de commissie BZ
van 2 december 2015, een beknopt overzicht te laten maken wat de
Wmo ontwikkelingen voor Boekel gaan betekenen.
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