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Rondvraag voor de commissie Ruimte op dinsdag 2 oktober 2018
inzake 'noodzakelijkheid woningbouw in Kwintsheuľ

Mijnheer de Voorzitter,

GemeenteBelang Westland vraagt bij herhaling aandacht voor de leefbaarheid van de
kleinere dorpen in Westland, zoals Kwintsheul. Wij laten ons hierbij leiden door feiten als dat
het leerlingenaantal van de basisschool jaar-in, jaar-uit terugloopt; een kritieke ondergrens is
nu al in zicht. Jaar-in, jaar-uit neemt ook de aanwas van nieuwe leden bij de sport
verenigingen af. Jaar-in, jaar-uit komt de vitaliteit van het dorp Kwintsheul méér onder druk.

In de commissie EFO van 3 september 2018 hebben wij in die context onze zorgen uit
gesproken over de lange, hele lange tijd die het college neemt om de bouw van woningen
op de locatie De Driesprong voor te bereiden. In de discussie daarover werden wij verrast
door het statement van CDA Westland dat de woningbouw aan de Holle Watering/Poeldijkseweg ('De Ranken') wel degelijk op Kwintsheul georiënteerd is en zelfs geluiden
worden gehoord dat ook vanuit 'De Ranken' leerlingen voor de basisschool Andreashof zijn
aangemeld. Met andere woorden - zo maken wij daar uit op - er is geen noodzaak (meer)
tot een voortvárende planontwikkeling De Driesprong.

GemeenteBelang Westland heeft 'factchecking' gedaan. En wat blijkt. Bij de start van het
schooljaar 2018-2019 telt basisschool Andreashof in Kwintsheul niet één leerling vanuit de
Ranken. Wel telt de basisschool drie leerlingen die gaan verhuizen naar De Ranken.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:
Kunt u bevestigen dat bij de start van het nieuwe schooljaar basisschool Andreashof geen
leerlingen telt vanuit het nieuwe woongebied De Ranken?
m

Wilt u bevestigen dat de realisatie van woningen in het nieuwe woongebied De Ranken
niets afdoet aan de noodzakelijkheid van de ontwikkeling en realisatie van de locatie De
Driesprong voor het waarborgen van de vitaliteit van Kwintsheul.

Fractie GemeenteBelang Westland
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