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Onderwerp: Raadsbrief vervolg voorbereidingskrediet en locatiekeuze Walstraschool 

 
Geachte leden van de gemeenteraad,  
  
 
Op 23 juni 2021 heeft u door middel van een raadsbrief met kenmerk 6826 kennis kunnen nemen 
van de voortgang van de ontwikkelingen van de Walstraschool en het KC Kropswolde/ Meerwijck. In 
deze raadsbrief is aangegeven dat in september 2021 aan de raad een voorbereidingskrediet 
gevraagd wordt om de opgave voor de Walstraschool verder vorm te kunnen geven op de beoogde 
nieuwbouwlocatie.  
 
De omwonenden zijn als direct belanghebbenden op 24 juni 2021 per brief geïnformeerd over de 
uitkomsten van het locatieonderzoek. Naar aanleiding hiervan is een aantal reacties 
binnengekomen.  
 
Een deel van de reacties richten zich op de wijze waarop de omgeving betrokken is bij de 
planvorming. Tot onze spijt melden wij u, dat de communicatie rondom de ontwikkelingen van de 
Walstraschool niet zo gelopen is zoals we deze beogen en zoals u gewend bent van het 
Scholenprogramma.   
 
De aankondiging van het locatieonderzoek in november 2020, zoals u heeft kunnen lezen in de 
bijlage van de raadsbrief van 23 juni 2021, is niet in de dorpen gedeeld. Ook via de school is de 
brief niet verzonden. De verspreiding is beperkt tot social-media.  
 
Door deze omissie is de vraag om mee te denken in de zoektocht naar een goede locatie niet bij 
bewoners terechtgekomen. Omdat we het juist van groot belang vinden om de inbreng vanuit de 
omgeving mee te nemen in de planvorming willen we de tijd nemen om de suggesties vanuit de 
omgeving te kunnen verwerken.    
 
Wij zijn daarom niet langer van plan om in september 2021 een voorbereidingskrediet aan te 
vragen, maar stellen deze voorlopig uit. 
 
Nadat de voorgenomen plannen in de dorpen zijn besproken, zal het raadsvoorstel voor een 
voorbereidingskrediet worden aangepast, verduidelijkt en/of aangevuld en opnieuw in route 
worden gebracht zodat de noodzakelijke ontwikkelingen rondom de nieuwbouw doorgang kunnen 
vinden.   
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Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen  
 
  
mr. A. Hoogedoorn    H.J.W. Mulder 
burgemeester     gemeentesecretaris  

 

 


