
 
Beste raadsleden, 
  
Wij willen u bedanken voor de uitnodiging waarbij u ons ook de gelegenheid geeft om in deze vergadering het een 
en ander in te brengen en toe te lichten. 
  
Graag zou ik u iets willen vertellen over de aankoop van onze woonboerderij. Voordat wij 21 jaar geleden tot 
aankoop over zijn gegaan hebben wij eerst bij de gemeente geïnformeerd of er plannen waren met de grondstukken 
aan de overkant. Nu locatie nummer 5. 
 
Er is ons toen verteld dat de stukken grond de bestemming natuur zouden krijgen en nooit bouwgrond zou worden. 
Ook zou de weg aangepast worden naar  fietspad. Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat er nu toch gebouwd 
gaat worden en het weer aanleggen van deze weg nu wel als verkeersveilig bestempeld wordt. 
 
Dan over het project “Nieuwbouw Walstraschool”.  
  
Zoals u heeft kunnen lezen is het begin van dit traject niet gegaan zoals het had horen te gaan en was het rapport al 
klaar voordat de inwoners van Kropswolde geïnformeerd werden. 
 
Graag zou ik u mijn mening over de voortgang en dan met name het locatieonderzoek geven. Naar mijn menig is er 
sprake van een behoorlijk mate van vooringenomenheid in het locatieonderzoek. Mij bekruipt het gevoel dat de 
belanghebbenden vooraf het gebied hebben bekeken en op basis daarvan al hun voorkeur kenbaar hebben 
gemaakt.  
 
Mijn mening baseer ik op het feit dat het rapport vol staat met algemeenheden. Verkeersmaatregelen die eenvoudig 
of juist heel lastig zijn te realiseren zonder in te gaan op wat voor maatregelen er dan wel nodig zijn of juist niet 
genomen kunnen worden.  
 
Wat zullen de kosten van die maatregelen dan globaal zijn en wegen die dan op of het grondstuk reeds in eigendom 
van de gemeente is.  
 
Ook de impact op de natuur, de woonomgeving en de sociale functie is totaal genegeerd, terwijl dit voor ons van 
groot belang is en ook hoog op vele politieke agenda’s staat. 
  
Wij, mede bewoners van dit mooie dorp, hebben onze zorgen over de zorgvuldigheid van het rapport dan ook 
meermaals uitgesproken waarna het rapport op een enkel  punt eenzijdig is aangepast naar de belangen de indiener 
van dit project. Nog steeds met dezelfde vaagheden en spreken in algemene termen zonder onderbouwing of 
toelichting. 
  
Ook het geheim houden van de globale begroting baren mij zorgen over de transparantie bij dit plan. 
 
Ik hoop dat u bij het nemen van uw beslissing wel verder kijkt naar de meer precieze plannen en de impact die dit 
heeft op onze woon- en leefsituatie. 
 
Dus naast het kijken naar alleen locatie 5, ook naar de huidige locatie en welke opties er daar zijn om de toegang van 
de Schoener te ontsluiten.  
Ook de locaties 2, 3 en 10 moeten niet vergeten worden. Dit zijn een van de meest verkeersveilige plekken waarbij 
het ook om grasland gaat en dus geen impact heeft op de natuur en de sociale functie. 
 
 Omdat wij begrijpen dat de raadsleden zich voor moeten kunnen bereiden hebben wij ervoor gekozen om een 
aantal vragen vooraf vast met de raad te delen zodat u daar mogelijk vanavond al op in kan gaan of anders op een 
ander moment op kunnen reageren. 
  
Ik dank u hartelijk voor uw aandacht. 
 


