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Beste ouder(s)/verzorger(s) Waltstraschool,

In deze brief willen we u informeren ten aanzien van de planvorming voor toekomstbestendige 
huisvesting voor de Walstraschool in Kropswolde. De school maakt onderdeel uit van het 
Scholenprogramma van de gemeente Midden-Groningen. 

Seismisch veilig
De seismische dreiging in de provincie Groningen wordt berekend op basis van allerlei gegevens. 
Die gegevens worden voortdurend aangepast aan de actualiteit. In de huidige situatie geldt voor de 
Walstraschool geen seismische dreiging. Dat betekent dat er geen versterkingsmaatregelen nodig 
zijn.

Gedateerd gebouw
Al vanaf het begin van het Scholenprogramma is geconstateerd dat de Walstraschool over een 
gedateerd gebouw beschikt. Het gebouw is afkomstig uit 1953 en nooit eerder gerenoveerd. Er is 
hoe dan ook op enig moment levensduur verlengende renovatie of nieuwbouw nodig. 

Onderzoek scenario nieuwbouw
Door de bouwkundige staat van het gebouw levert renovatie geen goede basis op voor de lange 
termijn. Daarom wordt momenteel het scenario van nieuwbouw voor de Walstraschool onderzocht. 
Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden van een kindcentrum (school met kinderopvang) of 
een multifunctioneel centrum (school, kinderopvang en andere partijen).

Zoekgebied locatie nieuwbouw
In het onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwbouw voor de Walstraschool wordt onder 
anderen gekeken naar een geschikte locatie. Daarbij zijn zowel het verzorgingsgebied van de 
school als de omgevingsfactoren van belang. 

mailto:scholenprogramma@midden-groningen.nl


Pagina: 2 van 2

Zaak: DOCPROPERTY  ip_zaaksleutel  \* 

MERGEFORMAT

Onderwerp:

Verzorgingsgebied
De kinderen van de Walstraschool komen uit de gemeenten Midden-Groningen, Tynaarlo en 
Groningen. Verreweg de meesten komen uit de gemeente Midden-Groningen. De postcodegebieden 
die meer dan 5 kinderen leveren, vormen het uitgangspunt voor het zoekgebied voor een nieuwe 
locatie. 

Omgevingsfactoren
Kropswolde is van oudsher een streekdorp wat zich heeft ontwikkeld langs het oude lint van de 
Woldweg. Zo zijn de Walstraschool, het dorpshuis en de kerk aan het lint gepositioneerd. Met de 
komst van Meerwijck is een soort zijtak aan het oude lint ontstaan. 

Behalve bovenstaande uitgangspunten moet de locatie natuurlijk voldoende groot zijn en moet het 
gebouw goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Ook moeten er geschikte mogelijkheden zijn om het 
halen en brengen van kinderen in goede banen te leiden. 

Momenteel leiden deze overwegingen tot onderstaand zoekgebied. Het kan bij het kiezen van een 
geschikte locatie gaan om grond die al in het bezit is van de gemeente, maar dat is geen harde eis. 
Als inwoners van Kropswolde concrete mogelijkheden zien op basis van bovenstaande 
overwegingen, dan zijn zij van harte uitgenodigd om deze te delen via scholenprogramma@midden-
groningen.nl. 

Met vriendelijke groet,

Minze Beishuizen

Programmaleider Scholenprogramma
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