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

