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Roosendaatselijst

Gommissie Omgeving

24-uursvraag

Aan : Wethouder Verbraak

Datum: 2 juli 2015

Betreft: Revitalisering basisschool de Linde verhuizing kinderen

Bij het raadsvoorstel tot renovatie van basisschool de Linde is vermeld:
"Om het onderwijs zo min mogelijk hinder te loten ondervinden van de werkzoomheden, wordt ervoor
gekozen de werkzoomheden in de schoolvakanties te loten plaatsvinden. ln de zomervokontie 2074
wordt gestort met de eerste werkzaomheden. Naar verwachting zíjn de werkzoamheden eind 2075
gereed."

Nu is ons ter ore gekomen dat bij aanvang van het nieuwe schooljaar de hele school ontruimd wordt
voor een periode van 8 weken (Mits de bouwwerkzaamheden niet uitlopen, anders langer), waarbij
de bovenbouw elke dag met bussen naar Roosendaal vervoerd gaat worden, en de onderbouw in
dorpshuis Nisipa wordt ondergebracht.

We horen dat dit alles is/wordt geregeld op verzoek van, en in nauwe samenspraak met de ouders,
want deze zagen de veiligheid van hun kinderen in het gedrang komen.
Ook dorpshuis Nisipa faciliteert in onderdak voor de onderbouw.

Dit is een grote wijziging van hetgeen in het raadsvoorstel is beschreven qua veiligheid en lesklimaat.
De gemeenteraad blijft bij zulke wíjzigingen op een raadsbesluit graag vooraf op de hoogte.
De fractie van de Roosendaals Lijst ontvangt daarom graag van de wethouder zo snel mogelijk een
update rondom deze veranderingen, waarin alle wijzigingen worden benoemd, en waarin speciale
aandacht wordt gegeven aan de volgende aspecten:

o Waarom een verandering van inzicht qua gebruik tijdelijke ruimtes?
¡ Hoe is de veiligheid rondom het vervoer geregeld bijvoorbeeld m.b.t. de verzamel- en

opsta pplaats, verkeersbrigad iers, uitsta pplaats?
. Bij de commissiebehandeling is gesteld dat bíjhuren van ruimte niet was opgenomen in de

begroting en kostenverhogend zou zijn. Waaruit worden de extra kosten voor huur van
ruímtes en dagelijks vervoer betaald?

r Hoe komt het dat er nu zo lang tíjdens schooltijd moet worden verbouwd? Waarom is er
vorige schoolvakanties niet meer uitgevoerd?

¡ Gaat het om 8 weken of ís verdere uitloop mogelijk?
¡ Hoe zit het met de inspanningen om plaatselíjke ondernemers te betrekken? Graag een

overzicht welke acties hierín ondernomen zÍjn en met welke resultaten!

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

Charl Goossens

Cor Gabriëls



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

L. Aanvankelijk was er sprake van een gefaseerde renovatie, waardoor het gebruik van tijdelijke
ruimtes niet noodzakelíjk was. Gefaseerde renovatie bleek na de voorlopíge ontwerpfase
niet langer mogelijk, met name als gevolg van de noodzakelijke asbestsanering. Veiligheid en
gezondheid van de kinderen en leerkrachten zijn voor het schoolbestuur leidend in alle
besluiten die worden genomen ín relatie tot de renovatie.

L. KPO stelt veíligheid te allen tijde voorop (zie vorig antwoord) en is een leidend criterium
voor het maken van afspraken omtrent vervoer.

2. KPO heeft aangegeven deze kosten te bekostigen vanuit het beschikbaar gestelde
renovatiebudget.

3. Tijdens de vorige schoolvakanties zijn er voorbereidingen getroffen en zijn alle mogelijke
werkzaamheden uitgevoerd. Door de renovatie in 1. fase uit te voeren wordt de bouwtijd
tijdens schooltijd verkort en de renovatiedoorlooptíjd teruggebracht. De duur van de
renovatie tijdens en na de schoolvakantie heeft te maken met de noodzakelíjke
asbestsanering (zie vraag L).

4. KPO rondt de werkzaamheden af voor de herfstvakantie.

5. Binnen de aanbestedingsrichtlijnen van de gemeente Roosendaal zijn de werkzaamheden
aanbesteed. De "winnende" hoofdaannemers hebben de nadrukkelijke opdracht om zoveel
mogelijk regionale en lokale onderaannemers in te zetten. Uiteraard vanuit een
bedrijfsmatige prijs/kwaliteit afweging.

Tot slot: bijgevoegd is de brief die alle ouders en betrokkenen hebben ontvangen op 15 juni jl. De

informatieavond op 23 juni voor de ouders en betrokkenen leidde tot louter positieve reactie,
omdat veiligheíd, gezondheid en onderwijskwaliteit leidend is. Er is afstemming tussen KPO

Roosendaal, directie, werkgroep renovatie, MR en bewonersplatform Nispen.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
Namens dezen, a-

ns Verbraak,
uder ond



KPO BasisschooI
te L,inde

Dorpsstraat 71 i aZol ne Nispen I T: 0ló5 3ó ó5 03 i rte.tinOe@lporoosendaat.nI

www. de [indekpo. n I I
Beste ouders / verzorgers,

De start van de renovatie van onze school is in zicht. Met deze brief informeren we jullie over de voortgang van deze
renovatie en het proces wat tot op heden heeft plaats gevonden.

Tijdens de informatieavond op 3 maart jl. hebben we met elkaar gesproken over de renovatie. We hebben
aangegeven dat ons doel was om de school niet te sluiten tijdens de renovatie. Op dat moment gingen we ervan uit
dat de renovatie, inclusief asbestsanering, gefaseerd zou plaats vinden. Doordat de renovatie in stappen plaats zou
vinden, konden de kinderen tijdens de werkzaamheden op school blijven. Tijdens de informatieavond hebben veel
ouders hun zorg uitgesproken over de onrust en overlast die kan ontstaan tijdens zo'n renovatie. Ook wij vinden
uiteraard dat de kinderen zo min mogelijk last hiervan mogen ondervinden.

Op die avond stond de aanbesteding van de renovatie nog open. lnmiddels is dit achter de rug en zijn de aannemers
bekend. Dat zijn Aannemersbedrijf Heerkens van Bavel en Van Dorp lnstallaties. Met deze aannemer en installateur
hebben we uitvoerig over het plan van aanpak gesproken. De aannemer heeft ons geadviseerd om de kinderen
tijdens de renovatie niet op school te laten verblijven. Dit in verband met de veiligheid en de gezondheid van de
kinderen. Ook op de kwaliteit van het onderwijs heeft dit effect. Dit advies van de aannemer en de door u geuitte
zotgen heeft ons doen besluiten om het plan van aanpak aan te passen. De totale renovatie wordt niet meer
gefaseerd uitgevoerd. Het wordt in een kortere tijd uitgevoerd waardoor dit ook eerder klaar is.

Dit betekent wel dat het niet langer verantwoord is om de kinderen tijdens de renovatie naar de school te laten gaan.
Dit betreft de periode van na de zomervakantie tot de herfstvakantie, een periode van 8 weken. We zijn op zoek
gegaan naar een oplossing. We hebben daarbijde mogelijkheid van de gymzaal en noodunits overwogen, echter dan
verblijven de kinderen nog steeds nabijde school. Dit vinden we i.v.m. de werkzaamheden voor asbestverwijdering
niet verantwoord. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een andere passende locatie waar het les geven ongehinderd
door kan gaan en waar faciliteiten aanwezig zijn.

De oplossing die we nu gevonden hebben is als volgt. De leerlingen van de groepen 1 tim 3 worden gehuisvest in
Nisipa te Nispen. En de leerlingen van de groepen 4\lm B worden gehuisvest in KPO basisschool Het Talent,
Luciadonk 65 te Roosendaal.
Deze leerlingen zullen door middel van busvervoer (reistijd is ongeveer 15 minuten enkele reis) van en naar de school
worden gebracht. Dit betekent dat deze kinderen gedurende die B weken op Het Talent overblijven. De schooltijden
wijzigen niet. Voor de leerlingen, die naar Het Talent gaan, heeft dit tot gevolg, dat er door de reistijd met de bus 2 x
15 minuten minder lestijd ontstaat. Dat wordt gecompenseerd door een half uur i.p.v. één uur middagpauze. Hierdoor
blijft het aantal lesuren hetzelfde.

Verdere praktische informatie (vervoer, overblijven etc.) ontvangen jullie uiteraard tijdig. Ook willen we jullie en jullie
kinderen vóór de zomervakantie kennis laten maken met de localie van Het Talent. Hierover worden jullie binnenkort
geÏnformeerd.

Wij hopen dat jullie begrijpen dat goed onderwijs voor jullie kind in een veilige & gezonde omgeving doorslaggevend is
geweest bij het nemen van dit besluit.

We begrijpen ook dat dit vragen oproept. Wij nodigen jullie dan ook van harte uit op de inloop infoavond op dinsdag
23 juni as. De koffie & thee staat op school voor jullie klaar vanaf 20.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Bestuur, directie, leerkrachten en MR van KPO basisschool De Linde
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