Rozendaal, 31 januari 2017
BGR – visie op de Nieuwbouw Dorpsschool
Beste inwoners van Rozendaal, op 31 januari is een belangrijke politieke
beslissing genomen om de nieuwe Dorpsschool op de Bremheuvel te bouwen.
De BGR vindt het verstandig om iedereen nog eens goed te informeren over
de ontwikkelingen.
De visie van de BGR met betrekking tot de locatie Dorpsschool is:
•
Goed onderwijs voor kinderen
•
Beheersbare financiële situatie voor de gemeente
•
Veilige en vlotte afwikkeling schoolverkeer
•
Behoud van landschappelijk groen
Vanuit deze visie is de locatie van de huidige Dorpsschool, de Steenhoek de
meest optimale locatie voor vernieuwbouw omdat deze het best haalbaar,
betaalbaar en snelste te bouwen is.
De BGR heeft de volgende bezwaren ten aanzien van de locatie Bremheuvel:
•
BGR ziet grote financiële risico’s voor onze gemeente. De kosten van de
school zijn 5 miljoen en dat is net groot als de totale gemeente begroting.
De andere politieke partijen hopen dat opbrengst van de nieuwbouw op de
Del genoeg zouden moeten zijn om de kosten te betalen, deze
afhankelijkheid van de grilligheid van de huizenmarkt lijkt de BGR
onverstandig.
•
Er ontbreekt overzicht in de exploitatie & onderhoud van de nieuwe school
met de daarbij mogelijk te realiseren voorzieningen (gymzaal).
•
Rozendaal verliest wederom een stuk landschappelijk groen in de bebouwde
kom waar dieren zoals eekhoorns, groene spechten en bosuilen voorkomen.
•
Bij de school op de Bremheuvel gaat alle auto verkeer via de wijk gaat lopen
en niet via een rechtstreekse verbinding met de Schelmseweg die op 20
meter ligt van het geplande parkeerterrein van de school.
De BGR respecteert echter de keuze van de coalitie van PAK&R74 om de
voorhanden liggende inhoudelijke argumenten een andere waardering te geven.
Hoe gaat het nu verder in 2017 en 2018?
•
Het goedgekeurde bestemmingsplan Zal naar de Raad van State gaan.
Daarna moet nog 6 maanden of langer gewacht worden op een uitspraak
van de Raad van State.
•
Het is niet zeker of de uitspraak van de Raad van State positief uitpakt,

•

gezien alle ingediende bezwaren.
Elke financiële tegenvaller op de nieuwbouw op de locatie Bremheuvel zal
ten koste gaan van iets anders b.v.:
- minder zorg voor ouderen of minder jeugdhulp.
- verhoging van de gemeente belastingen.
Want de gemeente Rozendaal kan uw euro maar 1 x uitgeven.

Na een goedkeur van de Raad van State zal de BGR de uitvoering en exploitatie
van de nieuwbouw eind 2017 of begin 2018 nauwgezet volgen. Vooral v.w.b.
financiën, de verkeersafwikkeling en ook al het bouwverkeer door de wijk.
Dit onderwerp zal dus ook belangrijk zijn bij gemeenteraadsverkiezingen in maart
2018.
De BGR is voor een goede moderne school maar niet op de Bremheuvel.
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