Commentaar PRD Nieuwbouw Basisscholen - Don Bosco en Vita Vera (samen nu De Keijenberg
geheten) en de Albert Schweitzer + J.P Thijsse. De 4 scholen komen samen onder één dak:
een katholieke- en een openbare zuil. Locatie: Hogenkampseweg bij Doelum.
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In het financieringsvoorstel stond dat het draagvlak had bij de
schoolbesturen en dat m.b.t. de basisvariant en duurzaamheidsoptie 2.
De PRD heeft van meet af aan bij deze nieuwe voorziening aandacht gevraagd voor 3
zaken t.w.
• afzien van woningbouw op de strook langs de Hogenkampseweg van de oude
parkeerplaatsen bij de Rijnkom tot en met de hoek aan de Mr. van Damweg.
Wij hechten waarde aan mooie zichtlijnen naar het nieuwe schoolgebouw en
Doelum. Een open karakter van bedoeld gebiedje, dat rust en ruimte geeft.
• de gemeente stelde op onze eerder gestelde vraag dat de het buitenterrein of
speelplaatsen van de nieuwe school qua oppervlakte voldoen aan de normen.
Dat moge dan wel zo zijn, voor ons had het meer m2 mogen zijn. Qua ruimte
kan dat ook prima. Een dergelijke norm is immers geen verplichting.
• Wij vinden, dat het nieuwe gebouw te weinig kleine ruimten heeft voor
individuele begeleiding, spreekkamers etc.
Ontzettend jammer, dat de schoolbesturen nooit de politiek hebben benaderd om van
gedachten te wisselen. Volksvertegenwoordigers zijn er ook voor dergelijke
organisaties. Hadden we geweten wat nu bleek uit de brief d.d. 19 januari 2018 van de
4 scholen aan de ouders dan hadden we kansen gezien om op een aantal zaken
voortijdig te kunnen inspelen. We doelen dan met name op het gegeven, dat men met
280 m2 minder vloeroppervlakte genoegen heeft genomen om risico’s m.b.t. de
realisering in te dammen. Dat wisten we niet.
Wij konden gezien het vastgestelde draagvlak nu niet anders dan akkoord gaan met
het voorstel.
De Partij Renkumse Dorpen had dus vooral meer vloeroppervlakte in het voorstel
willen zien.
Wij verzochten het college eventuele financiële meevallers tijdens de bouw te
gebruiken voor extra ruimten en te bezien hoe eventueel t.z.t. uitbouw etc. mogelijk
gemaakt kan worden.
We gingen akkoord met het voorstel, maar het jasje gaat volgens ons echt wel wat
knellen.

