Raalte 8-4-2021
Betreft uitbreiding De Linderte.

Geachte gemeenteraad Raalte.
Naar aanleiding van de plannen voor de uitbreiding van de School De Linderte wil ik graag reageren.
Wij zijn verrast door de plannen die zo lijkt het al in een vergevorderd stadium zijn.
Voor ons betekent het dat wij ons uitzicht naar de zijkant kwijtraken. U begrijpt dat wij daar niet blij
mee zijn.
Als ik nu een paar stukken lees van voorgaande overleggen binnen de gemeente mis ik een brede
visie.
Als je een school gaat creëren met rond de 500 leerlingen vraagt dat meer dan alleen een paar extra
klaslokalen.
Is er rekening gehouden met de ontwikkeling t.a.v. de nieuwbouw bij het Francisushof terrein? Waar
nog ruim 160 woningen gebouwd gaan worden.
Is er wanneer de school meer leerlingen krijgt ook gekeken naar de capaciteit van de Kinderopvang
en BSO op deze plek?
Is er gekeken naar het drukker worden van de verkeersstromen en om dit in goede banen te leiden?
Maar wat wij ook heel belangrijk vinden, is de keuze die gemaakt schijnt te zijn op welke plek de
lokalen moeten komen.
Op dit moment gebeurt het regelmatig dat er overlast is van o.a. jeugd. Dit gaat om vernielingen,
drank- en drugs gebruik en af en toe voor dakhaas spelen, bij de kinderopvang over het hek klimmen
en vervolgens het speelgoed naar de andere kant gooien.
Op dit moment is er vanaf de Blankena kant nog enig zicht op het achterterrein van de school. Vanaf
de voorkant van de school ben je ongezien, vandaar ook de populariteit van deze plek. Aan de
Blankena kant word veel gewandeld en lopen ook 's avonds nog veel mensen langs het verdiepte
wandelpad om bijvoorbeeld de hond uit te laten. Zo is er toch enige sociale controle en dat weet de
jeugd ook. Op het veld daar wordt vaak gewoon gespeeld en gevoetbald en het is jammer dat het
terrein daar grotendeels zou verdwijnen. 500 leerlingen vragen ook om meer speelruimte.
Is het bijvoorbeeld mogelijk om de hoogte in te gaan bovenop de bestaande bouw, of bijvoorbeeld te
kijken naar mogelijkheden aan de oostkant of achter de gymzaal?
Vriendelijke groeten

