Motie Basisscholen in de wijk Zonnemaat

Basisscholen voor o.a. Zonnemaat, Methen, Zonegge, Molenwijk en het buurtschap Ooy
De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op 7 juli 2021, gehoord de
informatieve raadsvergadering van 9 juni over het haalbaarheidsonderzoek Vestersbos en
de commissie Samenleving van 22 juni met betrekking tot kadernota 2022-2025 ;
Constaterende dat:
1. De basisscholen IKC De Tamboerijn, IKC De Wissel en IKC De Carrousel (en de
voorlopers) al meerdere decennia zorgen voor een breed en gespreid aanbod van
onderwijs in de wijk Zonnemaat en de omliggende wijken en het buurtschap;
2. In september 2020 door een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd is met
een haalbaarheidsonderzoek naar de huisvesting van kinderopvang, 2 basisscholen
(IKC De Tamboerijn en IKC De Wissel), voortgezet onderwijs en een
sportvoorziening voor 0-16 jaar op de locatie Vestersbos;
3. Uit het haalbaarheidsonderzoek kan worden opgemaakt alle gewenste functies niet
samen op de locatie Vestersbos kunnen worden gerealiseerd;
4. Het college een voorkeur heeft voor scenario (3A) waarbij nog in een straal van ~1km
een locatie gezocht moet worden voor de sportvoorziening;
5. Voor scenario (3A) aanvullende onderzoeken nodig zijn om de haalbaarheid aan te
tonen en te onderbouwen.
6. Tijdens de informatieve raadsvergadering (9 juni 2021) is op vragen door de
wethouder en de onderwijsbestuurders aangegeven dat voor de doorlopende leerlijn
de voorkeur uitgaat naar één locatie, maar dat huisvesting op een locatie niet direct
nodig is. De ambitie/visie kan ook zonder de invulling van Vestersbos worden
uitgevoerd.
7. Omwonenden tot dit moment niet/nauwelijks betrokken zijn geweest bij het
haalbaarheidsonderzoek, terwijl ze via de website in februari werden uitgenodigd
om reacties te geven. Ze konden een reactieformulier invullen met ideeën/vragen
over o.a. inrichting van het plan, verkeer, parkeren, onderwijs, procedures of groen.
8. Uit de informatiebijeenkomsten van omwonenden blijkt dat deze reacties (nog) niet
zijn meegenomen.

9. Omwonenden tegen de grootschalige onderwijsplannen zijn en vervelende
ervaringen hebben met de vorige onderwijsvoorziening (VMBO).
10. In de meerjarenbegroting al meerdere jaren voor de onderwijshuisvesting bedragen
begroot zijn voor nieuwbouw Tamboerijn/De Wissel en verbouw van de locaties
Heerenmaten en Landeweer van het Liemerscollege.
11. De gemeenteraad van Zevenaar na de verhuizing van de VMBO in 2013 meermalen
mondeling en via moties heeft aangegeven een ontwikkeling van woningbouw te
wensen.
Overwegende dat:
1. Uit het onlangs gepresenteerde haalbaarheidsonderzoek geen enkele variant meer
dan voldoende scoort en volledig aan de vooraf gestelde eisen/verwachtingen
voldoet;
2. Door de verhuizing van twee basisscholen uit Zonnemaat en een samenvoeging van
twee locaties van het openbaar onderwijs geen goede spreiding van de
onderwijshuisvesting voor de wijken Methen, Zonnemaat, Molenwijk en buurtschap
Ooy ontstaat;
3. Een onderwijslocatie in de wijk meer is dan alleen een leslocatie. Het is ook een
ontmoetingslocatie voor de leerlingen buiten schooltijd;
4. Door het huisvesten van de onderwijsinstellingen op Vestersbos er een onveilige
verkeerssituatie kan ontstaan in de buurt en op de routes van/naar de locatie;
5. De locatie Vestersbos dichtbij openbaar vervoervoorzieningen en het centrum van
Zevenaar ligt (~700m) tot het Raadhuisplein en daarmee geschikt is voor het
huisvesten van ouderen en jongeren.
Roept het college op:
1. Met onder andere het bestuur van de basisscholen IKC De Tamboerijn en IKC De
Wissel te onderzoeken of beide basisscholen op de huidige locatie (of een andere
locatie in de directe omgeving binnen het voedingsgebied) kan worden
verbouwd/verduurzaamd of vernieuwd en dit binnen de reeds vastgestelde
budgetten in de meerjarenbegroting.
2. Samen met het bestuur van het voortgezet onderwijs binnen het
gemeenschappelijk overleg te onderzoeken of het onderbrengen van de locatie
Zonegge op de andere twee locaties mogelijk is en dit binnen de reeds vastgestelde
budgetten in de meerjarenbegroting.
3. Met omwonenden van Vestersbos een participatietraject te starten. Enerzijds om te
komen tot een passende herbestemming van deze locatie die vanaf 2013 nagenoeg- leeg staat. En anderzijds om breder te kijken naar de toekomstige
ontwikkelen van Molenwijk gelegen tussen het spoor en de Molenstraat.
en gaat over tot de orde van de dag.
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