
Geachte raadsleden 

Slechts 2 weken geleden hebben wij elkaar gesproken in het vooroverleg over dit 

voorbereidingskrediet.  

Meerdere raadsleden hebben toen aangegeven graag in gesprek te gaan met de omwonenden. Wij 

begrijpen dan eigenlijk niet waarom er nu zo’n haast gemaakt moet worden. Er is u nu geen 

gelegenheid gegeven om een gesprek met de omwonenden aan te gaan. 

Is het de raadsleden bekend dat er al aantal maanden geen Regiokrant en HS-krant meer bij ons 

bezorgd wordt? De enige informatie die wij en de omwonenden krijgen is wanneer je aangemeld 

bent voor de digitale nieuwsbrief. 

Het verontrust ons dan ook dat in een zaak als deze de bewoners blijvend slecht geïnformeerd 

worden en daardoor ook niet of slecht kunnen reageren en/of participeren. Terwijl dit wel zaken zijn 

die u als raadleden belangrijk vindt. 

Graag wil ik de raadsleden ook vragen om rekening te houden met de petitie waarin de 

omwonenden vragen om te herbouwen op de huidige locatie. Deze petitie is door ca 100 mensen 

ondertekend en wonen nagenoeg allemaal aan de Woldweg en Schoener, oftewel de direct 

omwonenden.  

Het gaat om een school voor ons dorp. Wij willen u dan ook vragen rekening te houden met de 

wensen vanuit dit dorp. 

Daar zouden we graag het volgende aan toe willen voegen. De ambitie voor een multifunctioneel 

centrum vinden wij, inwoners van Kropswolde, te groot. 

 Een paar vragen die wij hierbij hebben zijn: 

- Door wie en wanneer wordt er gebruik van gemaakt?  

- Is hier onderzoek naar gedaan?  

- Zijn de plannen niet veel te groot voor ons dorp en is het niet raadzamer om alleen te kijken 

naar nieuwbouw van de school?  

Dan willen wij nog even terugkomen op de petitie met het verzoek van de omwonenden om de 

school op de huidige locatie te herbouwen.  

In het locatieonderzoek wordt gesproken dat ontsluiting vanaf de Schoener geen optie is. Graag 

zouden wij willen weten waarop deze conclusie gebaseerd is.  

Langs de Schoener en Binn’ndeur is voldoende ruimte om daar aanpassingen te realiseren.  

Bijkomend voordeel daarbij is dat er dan ook meer spreiding van het verkeersaanbod komt. De 

meeste kinderen komen uit Meerwijck (ca 90%)  kunnen dan via de Meerwijck zijde naar school en 

de kinderen van de Woldweg via de Woldweg zijde. Dit is wel zo veilig en waarschijnlijk ook veel 

voordeliger in de uitvoering. 

Tijdens mij vorige inbreng heb ik al naar voren gebracht dat er, naar mijn mening, erg veel aannames 

in het locatieonderzoek staan.  

Is het een optie om een openbare raadsvergadering de houden waarbij dan een stedenbouwkundige 

en verkeersdeskundige aanwezig kunnen zijn.  Deze kunnen dan de opties en de beperkingen 

uitleggen. Mogelijk dat u dan een beter onderbouwde beslissing kunt nemen en wij, bewoners van 

Kropswolde, ook beter geïnformeerd zijn. 



Tot slot wil ik u nogmaals vragen om pas toestemming te geven om geld uit te gaan geven wanneer 

er meer duidelijk is.  

Wij hopen dat de wethouder en het bestuur van de school zich hierin ook kunnen vinden. Dit 

voorkomt een hoop extra onkosten en stress voor de omwonenden. 

Ik dank u voor uw aandacht. 

 

 

 


