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Onderwerp: Raadsbrief ingebruikname De Lichtbron

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 

Gezien het feit, dat er in de raad d.d. 30 september 2021 door een inspreker aandacht is gevraagd 
voor de omgeving van De Lichtbron, informeren wij u met deze brief.

De Lichtbron is als onderdeel van het Scholenprogramma recent opgeleverd en wordt waarschijnlijk 
rond 20 december 2021 in gebruik genomen. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de aanleg van 
het plein en de openbare ruimte rondom de school.

Vanuit de omgeving zijn recent een aantal vragen naar voren gekomen. 

De vragen vanuit de omgeving zijn geïnventariseerd in een gesprek op 5 november 2021, met een 
aantal omwonenden. In de bijlage vindt u de vragen en de antwoorden.

De omwonenden van de school zijn in het ontwikkeltraject meegenomen in de planvorming. Dit is 
ook terug te halen uit de nieuwsbrieven die op de site van de gemeente staan en wordt ook 
zichtbaar in de beantwoording van de vragen.

Gemeente en schoolbestuur zijn in goed contact met elkaar over de ingebruikneming van de school 
en de verdere inbedding in de wijk. Voor de kortere termijn zijn er een aantal afspraken gemaakt:

1. Bij ingebruikname van de school worden verkeersregelaars ingezet om het gewenste gedrag 
bij het halen en brengen goed aan te leren bij de ouders.

2. Voordat de inzet van de verkeerregelaars stop, wordt de situatie geanalyseerd en worden 
eventuele verbetermogelijkheden in kaart gebracht.

3. In 2022 doorloopt de school een traject met Veilig Verkeer Nederland om dit gedrag ook 
voor de toekomst te waarborgen.
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4. De schooldirectie is in direct contact met de wijkvereniging om de school meer en meer 
onderdeel uit te laten maken van de wijk.

NB: Recent zijn er meldingen gedaan van overlast tijdens de uitvoeringswerkzaamheden. Uiteraard 
wordt door de gebiedsbeheerder de staat van de openbare ruimte beoordeeld en eventuele schades 
worden hersteld. Overlast tijdens de uitvoering is helaas niet helemaal te voorkomen. Hieronder 
een afbeelding (6 december 2021) om u een beeld te geven van de situatie bij de werkzaamheden.

Foto: werkzaamheden Keyserstraat stand 6 december 2021.

Vertrouwend u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 
mr. A. Hoogedoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris 

Bijlage: overzicht van vragen en antwoorden omgeving De Lichtbron d.d. 6 december 2021


