Schriftelijke vragen onderwijs
Geacht college,
Naar aanleiding van de informatieavond van 21 maart jl. inzake onderwijshuisvesting, waarin wij als
raadsleden werden geïnformeerd over de grote vraag om extra of nieuwe huisvesting van diverse
basisscholen, zijn bij de fractie van Gemeentebelangen de volgende vragen gerezen:
1. Bij toelating van De Magnoliaschool zijn we geïnformeerd over het afnemende
leerlingenaantal in de komende jaren. Hoe komt het dan dat er zoveel basisscholen in Vught
extra ruimte nodig hebben? Mogen wij aannemen dat de scholen zijn gebouwd op basis van
de berekende leerlingen capaciteit van de desbetreffende school?
2. Wordt de stijging van het ll-aantal mede veroorzaakt door leerlingen die uit andere
(buur)gemeenten komen en hoe verhouden zich de leerlingen uit Vught en overige
gemeenten in aantallen?
3. Ten tijde van de bouw van Het Molenven en De Koningslinde was reeds bekend welke
type woningen gebouwd zouden worden op het Stadhouderspark. Het was ons inziens
dan ook mogelijk een inschatting te maken van het aantal (toekomstige) jonge gezinnen
dat zich rondom de school zou vestigen. Met de uitbreidingsvraag vanuit De Koningslinde
lijkt het erop alsof hiermee geen rekening is gehouden. Graag vernemen wij van u of dit
juist is en welke berekeningen hieraan ten grondslag heeft gelegen.
4. Voor de school Het Zuiderbos is voor nieuwbouw ruim 14mln nodig. Tijdens de
informatieavond leek het alsof men niet eerder voorzag dat deze kosten op ons pad
kwamen. Maar de directie van de school gaf op deze zelfde avond aan juist blij te zijn met
het feit dat de gemeente zelf het initiatief heeft genomen om in 2014 te inventariseren
waar de wensen van de school lagen. Eerder heeft de raad 3mln beschikbaar gesteld en nu
blijkt het ruim 11 meer kosten. Dit kan onmogelijk alleen door gestegen bouwkosten
veroorzaakt worden. Bent u het hiermee eens en welke factoren hebben nog meer voor
een kosten opdrijvend effect gezorgd.
5. Waarom is de raad hier niet eerder bij betrokken?
6. Gemeentebelangen wil eveneens graag vernemen in hoeverre Het Zuiderbos gehouden en
gebonden is aan Vught.
7. Kunt u rekening, houdend met eventuele wettelijke kaders, in deze voldoende zekerheden
stellen?
8. Op welke wijze wilt U voorzien in deze enorme kostenpost, nu wij aan Rijksinfra al een flinke
kluif hebben?

9. Bij het oude Molenven aan de Victorialaan staan diverse units/noodlokalen leeg. Deze
dateren van 2006 en zouden nog hergebruikt kunnen worden. In hoeverre voorziet het
college dat deze inderdaad hergebruikt zullen worden op de diverse locaties die dringend
uitbreiding nodig hebben?
10. De oude tuinbouwvakschool aan de Irenelaan was al aangekocht voor de
bouwontwikkeling van La Couronne waarmee tevens duidelijk was dat er geen andere
gymvoorziening voor de Springplank in de nabije omgeving aanwezig zou zijn. Waarom is
dit nieuwbouwplan niet direct opgenomen in het IHP?
Graag zie ik uw reactie spoedig tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Bregje Peijnenburg – van Gemert
Raadslid Gemeentebelangen

