Belangengemeenschap Rozendaal

De financiering is rond
Nu er geld is bedongen bij de eigenaar van De Del 10 voor de door de BGR
bepleitte volwaardige gym-/sportvoorziening, vindt de BGR dat deze
voorziening ook gerealiseerd moet worden! De huidige leerlingen worden
wekelijks per bus naar De Steeg vervoerd voor 1 uurtje gym, dit omdat de
beschikbare gymzalen in Velp allemaal
vol zijn. Gezien het groeiende aantal
kinderen
met
overgewicht
is
voldoende mogelijkheid tot bewegen
van steeds groter belang.
Door deze voorziening in de school te
integreren kan deze ook gebruikt worden door de kinderopvang,
levert het minder verkeersbewegingen op wat ook weer veiliger is én
besparen we als gemeenschap op zowel bouw- als onderhoudskosten.
Natuurlijk biedt deze voorziening ook mogelijkheden voor medegebruik
door Rozendalers.

Midden in Rozendaal!
Een nieuwe Dorpsschool
omdat
 Rozendaal een mooie volwaardige
moderne school waardig is.
 dit een betere verkeersafwikkeling
geeft.
 er een eigen gymzaal in de school
komt.
 alle groepen efficiënt onder 1 dak
gehuisvest zijn.

Rozendaal kan alleen een zelfstandige
gemeente zijn als het ook nu weer
bestuurskracht toont.

De vernieuwde BGR website
is in de lucht !

Belangengemeenschap Rozendaal
Contact met de BGR
Het Bestuur: Niels Phaff 06 45 65 40 26
De Fractie : Peter Dieleman 026 3635694

www.bgr.nu

De BGR
vertegenwoordigt
als partij de
belangen van alle
Rozendalers.
De huidige Dorpsschool gebouwd in 1973

De geschiedenis herhaalt zich….
Veertig jaar geleden, toen de Torckschool
te klein werd, is de nieuwe school gebouwd
in de toen nog te realiseren wijk rond de
Steenhoek, op de daartoe aangekochte
onbebouwde gronden van wijlen baron Van
Pallandt.
Hiertegen was ook toen fel verzet. Reeds spoedig na de bouw
bleek het een uitstekende keuze. Er staat een school waar
Rozendaal trots op was.

Locatiekeuze
Nu de locatie op de Del 6 is afgevallen staan wij, 40 jaar later,
opnieuw voor een keuze. Een eigen basisschool is een essentieel
onderdeel van een gemeente die blijvende zelfstandigheid
nastreeft. De BGR vindt dat een nieuw te bouwen moderne
school inclusief sport/gym voorziening dan ook zichtbaar en
herkenbaar in onze gemeenschap dient te staan. De locatiekeuze
in Rozendaal is beperkt.
Welke van de drie locaties ook gekozen wordt: de keuze zal altijd
een wijziging van het bestemmingspan en een afwijking van de
verkiezingsprogramma’s betekenen. De school zal echter slechts
een beperkt deel van een perceel beslaan. Daarbij bepleit de BGR
de veiligheid van onze kinderen, een daarbij horende goede en
voor alle betrokkenen aanvaardbare verkeersafwikkeling en een
landschappelijke inpassing die past bij onze gemeente.

De BGR begrijpt dat iedere keuze voor- en tegenstanders zal kennen.
Besluiteloosheid in deze kan echter verkeerd worden begrepen en wellicht
op termijn zelfs de zelfstandigheid van Rozendaal in de waagschaal stellen.
De BGR zal een keuze maken, die ze aan iedereen kan uitleggen.

Een nieuwe Dorpsschool

B

De BGR onderschrijft het principe van de brede school: een basisschool
met een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf waar de kinderen, indien
gewenst, ook buiten schooltijd kunnen verblijven. Dit sluit aan bij de
algemene trend en de wens van de overheid om zoveel mogelijk mensen
te laten werken, waardoor de behoefte aan kinderopvang steeds groter
wordt. Zo’n school heeft als bijkomend voordeel dat er veel minder
verkeersbewegingen plaatsvinden. Immers: alle kinderen van 0 tot en met
12 jaar worden van en naar een locatie gehaald en gebracht.

G

De BGR is, net als het schoolbestuur, van mening dat er in de nieuwe
school 8 klaslokalen moeten komen voor 8 basisschoolgroepen van
gemiddeld 28 leerlingen, met totaal maximaal 224 leerlingen.

R

Bij een zelfstandige gemeente hoort een openbare school hebben en deze
mag niet selecteren op woonplaats van de leerlingen.

De BGR is van mening dat een
hedendaagse school nodig is om goed
en passend onderwijs in Rozendaal voor
de komende 40 jaar te waarborgen.

