Motie ex artikel 36 Reglement van orde voor de vergadering van de gemeenteraad van
Heerenveen.
_______________________________________________________________________
Van: Heerenveen Lokaal
Aan: de voorzitter van de raad
Datum raadsvergadering:

8 juli 2019

agendapunt 9 :

Bouw nieuwe school Tjalleberd

_______________________________________________________________________
Constateert dat:
 de huidige locatie van de school (Aengwirderweg 284 te Tjalleberd) niet meer
voldoet aan moderne eisen en ruimte die de school nodig heeft;
 in verband met de voorgenomen nieuwbouw van de school bij de MFA in
Tjalleberd er contactmomenten met de inwoners van Tjalleberd, de Streek en
gebruikers zijn geweest;
 een aantal direct omwonenden met zienswijzen te kennen hebben gegeven zich
niet te
kunnen vinden in de voorgestelde plannen;
 direct omwonenden te kennen hebben gegeven zich niet te kunnen vinden in de
voorgestelde uitvoering op de locatie MFA Tjalleberd;
 uit de Streek en het dorp positieve signalen komen en iedereen graag zo snel
mogelijk de nieuwe school wil.
Overwegende dat:
 de bouw van de nieuwe school in Tjalleberd een enorme vooruitgang betekent
voor het onderwijs in de Streek;
 het voor de school en de leerlingen van belang is dat de aanvang van de bouw
van de nieuwe school zo voorspoedig mogelijk verloopt;
 de planologische procedure, nieuwe zienswijzen en eventueel beroep, het
opstellen van onder andere het bestek en het maken van het definitieve ontwerp
vertraging kan opleveren;
 vertraging hogere kosten met zich meebrengt en de realisatie van de school
langer op zich laat wachten;
 het actief betrekken van omwonenden, de stichting Samenwerking Bevordert
Vooruitgang (SBV) en de school kan helpen in een voorspoedig proces.
Roept het college op:
 omwonenden actief te betrekken in het vervolgtraject in goede afstemming en
gezamenlijkheid met de stichting Samenwerking Bevordert Vooruitgang (SBV) en
de school;
 de gemeenteraad op de hoogte te houden van dit vervolgtraject.
______________________________________________________________________

Ingediend door:
HL - Age Hartsuiker
Deze motie is:
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