Steenwijk, 9 april 2021

Verslag bijeenkomst buurtbewoners Eekeringe (Oostwijkstraat) 8 april 2021
Aanleiding bijeenkomst
Naar aanleiding van het onafhankelijk onderzoek huisvesting VO Steenwijk heeft het
College van B&W van Steenwijkerland het besluit genomen om vast te houden aan het in
het IHP-huisvestingsplan voor het VO Steenwijk. Dit betekent dat er een keuze is gemaakt
voor:





Het afstoten van de locatie Stationsstraat
Het verplaatsen van het onderwijsaanbod Techniek, praktijkonderwijs en VSO van
de Stationsstraat naar locatie Oostwijkstraat (Eekeringe) en het uitbreiden van die
locatie met in totaal 3100m2.
Het renoveren van de locatie Lijsterbesstraat (RSG Tromp Meesters).

Deze keuze van het College van B. en W. en het bericht daarover in de lokale media is
voor bestuur en schoolleiding van VO Steenwijk aanleiding geweest om de buurtbewoners
van de locatie Oostwijkstraat nader te informeren over de wijze waarop de uitbreiding aan
de Oostwijkstraat kan worden gerealiseerd. Dit uitsluitend om te voorkomen dat zij
achteraf worden geconfronteerd met de gevolgen van een definitief besluit (van de
gemeenteraad) voor het twee locatiemodel.
De bijeenkomst heeft digitaal plaatsgevonden op donderdag 8 april van 19.30-21.00 uur
en is vanuit VO Steenwijk verzorgd door dhr. H. Groenewoud (directeur locaties
Oostwijkstraat en Stationsstraat) en dhr. B. Lubberdink (bestuurder).
Er hebben 15 buurtbewoners gehoor gegeven aan de uitnodiging. Aan de hand van een
presentatie (zie bijlage) zijn de volgende onderwerpen op neutrale wijze toegelicht:
1. De huidige situatie en een korte weergave van het nader onderzoek van gemeente
en schoolbestuur naar de mogelijkheid om i.p.v. uitbreiding aan de Oostwijkstraat
al het voortgezet onderwijs te huisvesten aan de Lijsterbesstraat.
2. De voor- en nadelen van zowel uitbreiding aan Oostwijkstraat als uitbreiding
Lijsterbesstraat.
3. Het standpunt van College van B. en W. en het standpunt van het schoolbestuur.
Vervolgens hebben de buurtbewoners de gelegenheid gekregen om vragen te stellen. De
volgende onderwerpen hebben zij ingebracht:
-

-

Waarom heeft de gemeente niet zelf contact gezocht met de buurt over deze
plannen? Dat wordt –gelet op de, in de ogen van buurtbewoners, grote
consequenties van uitbreiding aan de Oostwijkstraat- de gemeente kwalijk
genomen?
De uitbreiding betekent nog meer drukte en verkeerstromen. Van leerlingen en van
auto’s van medewerkers.
Parkeerruimte wordt overbelast.
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-

-

-

-

Te weinig buitenruimte voor leerlingen. Die gaan dan de buurt en het
winkelcentrum in? Is er ook nagegaan door de politiek wat de winkeliers en
bewoners in de omgeving daarvan vinden?
Wordt er wel logisch nagedacht? Het is toch duidelijk dat uitbreiding een te grote
druk op buurt en omgeving gaat geven?
Dit is geen goed plan (gebouw school wordt te groot, te hoog, onvoldoende
buitenruimte voor leerlingen, te veel verkeersdrukte, te weinig parkeerplaatsen).
Met name de hoogte van een extra gebouw op de plaats van de SLOS geeft inbreuk
op de privacy van de achtertuin/achtergevel van een behoorlijk aantal woningen
aan de Oostwijkstraat
Een dislocatie op de plek van Avanty komt aangrenzend aan de achtertuinen van
bewoners van de Meppelerweg en recht tegenover bewoners van de Oostwijkstraat
en Bernhardstraat. Dit is privacy-verlies en verlies van woongenot.
Als het uiteindelijk toch een unilocatie gaat worden wat gaat de gemeente dan doen
met de school(-terrein)? Worden wij daar dan in meegenomen?
De gemeente krijgt hier toch geld voor? Waarom zijn dan de financiën een
probleem?
De buurtbewoners zijn blij met het initiatief van de school om ze mee te nemen
voor er een definitieve beslissing is gevallen.

Tijdens de vragenronde is er een initiatief vanuit de bewoners ontstaan om hun vragen
(bezwaren) kenbaar te maken aan de gemeenteraad. Niet door met spandoeken naar het
gemeentehuis te gaan maar op een nette wijze. Wij hebben op hun vraag hoe je dat moet
doen verwezen naar de website van de gemeente en gewezen op de mogelijkheid om in te
spreken tijdens de politieke markt op 13 april a.s. Daarnaast hebben wij aangegeven dat
wij een kort verslag (zonder namen en verwijzingen) naar de gemeente zullen sturen.
Vervolgens hebben wij de bijeenkomst afgesloten met de toezegging dat wij met hen in
gesprek blijven als de gemeenteraad het besluit van het College overneemt en er een
uitbreiding aan de Oostwijkstraat gerealiseerd moet worden en dat zij de presentatie en
een kort verslag ontvangen.

H. Groenewoud, directeur Eekeringe/Stationsstraat
B. Lubberdink, bestuurder SVOSW
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