CDA Raadsfractie
Gulpen-Wittem

Betreft: art. 37-vragen
Datum: 8 juni 2016
Onderwerp: Basisschool Mechelen, Nijs- & Wahlwiller i.c.m. Sophianum Nijswiller
Geacht College,
De CDA fractie hebben berichten bereikt van bezorgde ouders betreffende de
tijdelijke verhuizing van de basisschool te Mechelen naar het Sophianum te Nijswiller.
Veel vragen zijn gerezen betreffende het vervoer, de duur van de tijdelijk verhuizing,
alsmede de aanwezigheid van leerlingen van VMBO in het gebouw te Nijswiller.
De CDA fractie wil benadrukken dat zij zeer tevreden is over de nieuwe brede school
die in Mechelen gerealiseerd gaat worden als ook zeer tevreden is over de
renovatie van het Sophianum te Gulpen.
Wel wil het CDA voor de inwoners duidelijkheid over deze vernieuwingen c.q. over
de gerezen vragen.
De CDA fractie heeft derhalve de navolgende vragen:
1. Wanneer zullen de basisschoolleerlingen van Mechelen naar Nijswiller verhuizen?
2. Welke tijdspanne heeft het college in gedachte voor de realisatie van de nieuwe
school te Mechelen?
3. Hoe komen de basisschoolleerlingen van Mechelen naar Nijswiller? Zal de gemeente
tijdelijk busvervoer inzetten?
4. Indien geen busvervoer wordt ingezet en de basisschoolleerlingen met de fiets gaan,
waar wordt dan de Rijksweg overgestoken?
5. Voor de veiligheid van de leerlingen is het van belang dat er een vaste plek wordt
aangewezen als oversteekplaats. Bent u als college bereid een dergelijke plek aan te
wijzen danwel een tijdelijke verkeersregelaar in te zetten?
Met de overgang van Mechelen naar Nijswiller zullen er aanpassingen gedaan moeten
worden.
6. Welke aanpassingen zullen worden gedaan?
7. Hoeveel kosten deze aanpassingen?
8. Wie gaat deze kosten voor zijn rekening nemen? De gemeente of Innovo?
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Het Sophianum vertrekt niet per 1 september uit het gebouw te Nijswiller, conform eerdere
afspraken, maar pas later in het jaar. Dit betekent dat de leerlingen van VMBO jaar 3 en 4
nog les zullen hebben in het gebouw te Nijswiller. De basisschoolleerlingen van Mechelen zijn
naar verwachting dan ook reeds gevestigd in het gebouw te Nijswiller. De CDA fractie
maakt zich ernstige zorgen over het samenvoegen van deze leerlingen in één gebouw.
9. Wat is het standpunt van het college over de huisvesting van zowel VMBO jaar 3 en 4
leerlingen als basisschoolleerlingen in het zelfde gebouw?
10. Worden er extra maatregelen hiervoor getroffen?
11. Zo ja, voor wiens rekening komen deze dan?
12. Welke uiterste vertrekdatum van het Sophianum uit het gebouw van Nijswiller is met
LVO overeengekomen?
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