Aan B&W van de Gemeente Vlissingen
Oost-Souburg, 16 januari 2019
Betreft: Artikel 34 RvO, vragen over de tijdelijke huisvesting Tweemaster Kameleon school

Op 23 februari 2018 besloot de gemeenteraad tot nieuwbouw voor de Souburgse scholen
(Tweemaster/Kameleon en Burcht-Rietheim) op de huidige locaties aan de J. de Priesterstraat en Van
Visvlietstraat in Oost-Souburg.
Eind 2019 wil de gemeente de bovengenoemde schoolgebouwen laten slopen en beginnen met de
nieuwbouw. De leerlingen van de Souburgse scholen gaan na de zomervakantie naar school in een
tijdelijk onderkomen.
De locatie van de oude basisschool de Schoonenburg, aan de Roerstraat, wordt de tijdelijke
huisvesting van de Tweemaster/Kameleon.
Vragen
1. Is het bij het college bekend hoe deze tijdelijke locatie ingericht gaat worden? Worden
uitsluitend alleen de noodlokalen gebouwd of wordt een complete school inclusief een
schoolplein met voorzieningen gerealiseerd?
2. Enkele buurtbewoners die wij spraken vinden het een goede locatie voor tijdelijke
huisvesting van de school. Het huidige drassige grasveld, het verouderde speeltuintje ( voor
crossfietsen ) en de resten van het oude schoolplein bieden nu een verwaarloosde aanblik. Is
het college bereid om bij uitvoeren van de plannen rekening te houden met de wensen van
de buurtbewoners voor de korte en de lange termijn?

3. Bent U met ons van mening dat in het kader van het uitvoeren van het werk, het upgraden
van deze locatie, inclusief het plaatsen van speel/klim toestellen ( die na het vertrek van de
tijdelijke school blijven ) een prima aanwinst zou zijn voor deze buurt?
4.

In Schoonenburg wonen veel gezinnen met jonge kinderen. Nadat de school
gedemonteerd is zou een blijvende goed ingerichte speelplaats een verrijking zijn voor deze
kinderrijke buurt. Ook zou deze geüpgrade speelplaats een prachtige gelegenheid zijn voor
de jonge “kleine bewoners” om in beweging te blijven. Volgens de PSR een win win situatie.
Is het college bereidt voorafgaand aan de bouw van de noodschool een informatieavond te
organiseren om de omwonenden te informeren over de plannen en om de belanghebbenden
in de gelegenheid te stellen hun opmerkingen, ideeën en wensen kenbaar te maken, zodat
deze locatie ook bruikbaar en aantrekkelijk blijft na het vertrek van de noodgebouwen?

In afwachting op Uw antwoord verblijf ik,
Met vriendelijke groet,
Joanna Weijermans

Partij Souburg-Ritthem
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ONDERWERP

beantwoording vragen artikel 34 Reglement van Orde (RvO) Partij Souburg-Ritthem over de
tijdelijke huisvesting Tweemaster Kameleon school
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
Op 23 februari 2018 besloot de gemeenteraad tot nieuwbouw voor de Souburgse scholen
(Tweemaster/Kameleon en Burcht-Rietheim) op de huidige locaties aan de J. de
Priesterstraat en Van Visvlietstraat in Oost-Souburg. Eind 2019 wil de gemeente de
bovengenoemde schoolgebouwen laten slopen en beginnen met de nieuwbouw. De
leerlingen van de Souburgse scholen gaan na de zomervakantie naar school in een
tijdelijk onderkomen.
De locatie van de oude basisschool de Schoonenburg, aan de Roerstraat, wordt de tijdelijke
huisvesting van de Tweemaster/Kameleon.
Vraag 1
Is het bij het college bekend hoe deze tijdelijke locatie ingericht gaat worden? Worden
uitsluitend alleen de noodlokalen gebouwd of wordt een complete school inclusief een
schoolplein met voorzieningen gerealiseerd?
Ons antwoord
De tijdelijke locatie aan de Roerstraat wordt voor de Tweemaster/Kameleon ingericht als
volledige onderwijsvoorziening met gebouwen en speelvoorzieningen. De wijze waarop is nu
nog niet bekend.
Vraag 2
Enkele buurtbewoners die wij spraken vinden het een goede locatie voor tijdelijke
huisvesting van de school. Het huidige drassige grasveld, het verouderde speeltuintje ( voor
crossfietsen ) en de resten van het oude schoolplein bieden nu een verwaarloosde aanblik.
Is het college bereid om bij uitvoeren van de plannen rekening te houden met de wensen
van de buurtbewoners voor de korte en de lange termijn?

POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN TELEFOON 0118-487000 EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL
FAX 0118-410218 IBAN: NL36BNGH0285008889 BIC: BNGHNL2G

-2-

Ons antwoord
Ja, op 27 februari 2019 houden wij een inloopbijeenkomst waarin we de locatie nader zullen
duiden, hoeveel lokalen er komen, hoe deze gesitueerd kunnen worden en welke
mogelijkheden er voor verkeer en parkeren zijn.
Vraag 3
Bent U met ons van mening dat in het kader van het uitvoeren van het werk, het upgraden
van deze locatie, inclusief het plaatsen van speel/klim toestellen ( die na het vertrek van de
tijdelijke school blijven ) een prima aanwinst zou zijn voor deze buurt?
Ons antwoord
Na het gereedkomen van de nieuwbouwlocatie voor de Tweemaster/Kameleon aan de
Priesterstraat zal de tijdelijke huisvestinglocatie aan de Roerstraat weer ‘woonrijp’
opgeleverd worden. Wat de invulling van ‘woonrijp’ is, zal in samenspraak met de buurt
worden bepaald.
Vraag 4
In Schoonenburg wonen veel gezinnen met jonge kinderen. Nadat de school
gedemonteerd is zou een blijvende goed ingerichte speelplaats een verrijking zijn voor deze
kinderrijke buurt. Ook zou deze geüpgrade speelplaats een prachtige gelegenheid zijn voor
de jonge "kleine bewoners" om in beweging te blijven. Volgens de PSR een win win situatie.
Is het college bereidt voorafgaand aan de bouw van de noodschool een informatieavond te
organiseren om de omwonenden te informeren over de plannen en om de belanghebbenden
in de gelegenheid te stellen hun opmerkingen, ideeën en wensen kenbaar te maken, zodat
deze locatie ook bruikbaar en aantrekkelijk blijft na het vertrek van de noodgebouwen?
Ons antwoord
Ja, zie onze beantwoording hiervoor.
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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