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Onderwerp
vragen fractie Leefbaar Almelo over OBS De Welle Winkelsteeg 6
Geachte heer Hümmels,
Op 5 september 2019 heeft de fractie Leefbaar Almelo naar aanleiding van een signaal uit de
samenleving vragen gesteld over de problemen bij de basisschool De Welle voor speciaal
onderwijs aan de Winkelsteeg 6 in Almelo. Er zijn zorgen over het tekort aan parkeerplaatsen wat
leidt tot onveilige situaties en problemen met buurtbewoners. En het gebrek aan speelruimte
maakt dat de school gebruik maakt van een grasveld aan de overzijde van de school waarvan het
gras te lang is en er gevaar dreigt voor het in aanraking komen met teken.
Via deze brief geven wij een reactie op deze vragen en informeren wij u over de huidige stand
van zaken en de komende ontwikkelingen.
Als gevolg van de fusie en samenvoeging van de drie basisscholen (voorheen De Oosteres, De
Rank en De Toermalijn) in Almelo sinds 1 juli 2017 zijn deze drie scholen opgegaan in SBO De
Welle. Vanaf 26 augustus 2019 is de SBO De Welle alleen nog gehuisvest aan de Winkelsteeg 6.
In de praktijk betekent dit dat er per schooldag ongeveer 225 leerlingen en 30 medewerkers
aanwezig zijn op deze locatie. Om dit mogelijk te maken is het schoolgebouw intern grondig
verbouwd en uitgebreid met een aantal lokalen. Op advies van de gemeente heeft de directie van
De Welle ten tijde van de planontwikkeling een inloopsessie gehouden om buurtbewoners tijdig te
informeren.
De geschetste problematiek rond de parkeerplaatsen.
Doordat er nu meer leerlingen op deze locatie zijn gehuisvest en een deel hiervan wordt gebracht
met auto’s (door ouders zelf) en busjes, zijn er maatregelen genomen met het oog op de
verkeersafwikkeling. In overleg met de sectie verkeer en openbare ruimte van de gemeente is op
het schoolterrein zelf een kiss- en ride zone aangelegd in combinatie met een aantal
parkeerplaatsen. Met als doel de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en de overlast voor de
buurt te beperken. Sinds 9 september 2019 zijn de kiss- en ride zone en de parkeerplaatsen in
gebruik genomen. Bij de start van het nieuwe schooljaar op 26 augustus 2019 was dit nog niet
het geval omdat er nog wat werkzaamheden moesten worden uitgevoerd. Het onderwijzend
personeel van de school heeft het halen en brengen van leerlingen per busjes en auto’s tijdens
deze eerste schoolweken begeleid. Neemt niet weg dat er inderdaad sprake geweest kan zijn van
enige overlast. Momenteel vindt er vanuit de school nog steeds toezicht plaats.
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De aangelegde voorziening gaat overigens niet ten koste van de speelruimte buiten omdat de
omvang van het totale schoolterrein voldoende mogelijkheden biedt voor spelen etc.
De geschetste problematiek rond de speelruimte
Aan de inrichting van het buitenterrein wordt nog volop gewerkt. Zo worden momenteel de
nieuwe speelplaats en het nieuwe voetbalveld aangelegd. De verwachting is dat dit eind
november gereed is. Door een uitbreiding van het schoolterrein ontstaat er meer speelruimte
rondom de school én gaat de school straks optimaler gebruik maken van dit terrein. Omdat de
aanleg nog niet is afgerond, wordt voor het spelen (voetballen) “tijdelijk” gebruik gemaakt van
een bouwgrasveld aan de overkant van de school. Dit gebeurt onder toezicht van onderwijzend
personeel. In opdracht van de school wordt dit grasveld gemaaid.

Wij hopen uw vragen voldoende te hebben beantwoord.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris,
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de burgemeester,

