
 

 

 
 
 
 

 
Oost-Souburg 19-01-2023 
 

Onderwerp: Artikel 34 vragen fietscrossbaan en visvijver  

 
De PSR fractieleden zijn regelmatig betrokken geweest bij de begeleiding van het spel 
Democracity dat in de raadzaal met leerlingen uit de hoogste groepen het basisonderwijs 
gespeeld wordt. Bij een van de bijeenkomsten waar leerlingen van ‘Het Kompas’ uit Oost-
Souburg het spel speelden, is de vraag aan de PSR gesteld of zij hun (fiets) crossterrein 
terug kunnen krijgen wanneer de noodschool aan de Roerstraat afgebroken wordt. Een 
andere voor hun prangende vraag is of het mogelijk is een visvijver in een van de 
watergangen in Souburg te creëren. 
 
Partij Souburg-Ritthem vindt sporten en bewegen erg belangrijk. Sport verbindt en verrijkt 
niet alleen, maar bewegen levert ook een belangrijke bijdrage aan een gezond en fit 
lichaam. Helaas brengen kinderen steeds minder tijd in de frisse lucht door en zitten veel 
achter hun iPad, telefoon of spelcomputer. Dit is nadelig voor de motorische ontwikkeling 
van kinderen/ jongeren. Juist het spelen in de buitenlucht, het beoefenen van sport en spel 
in die buitenlucht levert een belangrijke bijdrage aan de fysieke en sociale ontwikkeling 
van het kind.  
 
De oude fietscrossbaan was gelokaliseerd op de locatie van de oude basisschool de 
Schoonenburg, aan de Roerstraat voordat deze locatie als een tijdelijke schoollocatie 
tijdens de bouw van de nieuwe scholen aangewezen werd.  
 
Na een overleg met kinderen uit Het Kompas wil Partij Souburg-Ritthem graag een 
antwoord krijgen op de volgende vragen: 
1. Is het college het met de PSR eens dat de kinderen, jong en oud, in deze kinderrijke 

buurt een uitdagende speelplaats in de buitenlucht verdienen? Zo nee, waarom niet? 
2. Kan het college duiden wat de toekomstige verwachtingen/plannen zijn voor de 

bovengenoemde locatie na het vertrek van de noodgebouwen? 
3. Zijn er eerder aan de omwonenden van de locatie Schoonenburg toezeggingen 

gedaan omtrent de inrichting van dit terrein na afbraak van de noodschool? Zo ja, 
welke? 

4. Is het college bereid ruim voordat deze noodschool afgebroken wordt, de 
omwonenden te informeren over de nieuwe bestemming/inrichting van deze locatie? 
Worden de belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun ideeën en wensen 
omtrent de inrichting kenbaar te maken? 

5. Kan het college ons aangeven of zij behalve met de volwassen bewoners uit de wijken 
rondom de Roerstraat ook met met de kinderen uit deze wijken in gesprek wil gaan 
over het bepalen van de invulling van ‘woonrijp’. Zij zijn het immers die graag willen 
meedenken over de invulling en hun ideeën over een fietscrossbaan, een visvijver 
onder de aandacht willen brengen. 

6. Is het college het met ons eens dat wanneer alle partijen, belanghebbenden zoals o.m.  
kinderen en hun ouders en de gemeente op deze manier samen optrekken alleen 
maar voordelen kent? Graag toelichting.  



 

 

7. Is het college het met de PSR eens dat de aanleg van de fietscrossbaan en een 
zoektocht naar een geschikte locatie voor een visvijver, in samenwerking tussen de 
gemeente en buurtschol(en), een uitdagend en leerzaam project voor beiden 
betrokken partijen kan worden? Het zou tevens een vervolg van de Democracity spel 
zijn. Graag toelichting.  

8. Is het college bereid om aanleg van een fietscrossbaan op de voormalige locatie van 
basisschool de Schoonenburg op zeer korte termijn na vertrek van de noodgebouwen 
op zich te nemen zodat deze locatie er niet maanden of jaren verwaarloosd bij blijft 
liggen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet? 

9. Wanneer bovengenoemde locatie geen optie is, hebben de leerlingen van Het Kompas 
ook de suggestie gegeven om de fietscrossbaan in de omgeving van de door hen 
gewenste visvijver te situeren namelijk in Souburg-Noord? Is het college bereid om 
deze suggestie in overweging te nemen? Graag toelichting. 

10. Zijn de burgemeester en wethouder bereid op korte termijn met de kinderen van 
basisschool Het Kompas hierover in gesprek te gaan? Zodat de jonge initiatiefnemers 
van dit voorstel dit ook aan u persoonlijk kunnen toelichten. 

 
Kinderen van de basisschool Het Kompas in Oost-Souburg en de PSR zien uw schriftelijke 
beantwoording met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie PSR 
Joanna Weijermans  
Louise Claessens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijgevoegd twee presentaties welke door de leerlingen van Het Kompas zijn gemaakt. 
Partij Souburg-Ritthem verzoekt het college om de vragen uit hun presentaties ook te 
beantwoorden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 
 




