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Onderwerp: Vragen  fractie SP (art 33 RvO) inzake scholen in Boswijk 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Door de fractie van de SP zijn schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een gesprek op  

5 november jl. met een aantal bestuursleden van de Bewonersorganisatie Boswijk.  

 

Onderstaand beantwoorden wij de door u gestelde vragen: 

 

Vraag 1 

Wat zijn de plannen met betrekking tot de locaties van de Theo Thijssen school en de 

St. Antonius?. 

 

De Theo Thijssenschool wordt de komende 2 jaar gebruikt als tijdelijke huisvesting voor 

achtereenvolgens Het Heidemeer (2020) en de  Van Heemskerckschool (2021). Ten behoeve van 

deze tijdelijke huisvesting is een noodgebouw geplaatst aan de noordzijde van het bestaande 

schoolgebouw. Pas na 2021 komt de locatie beschikbaar voor een ander invulling. 

De locatie van de St Antoniusschool komt beschikbaar in januari 2020. Er is echter nog geen 

invulling voor deze locatie. Het gebouw wordt niet op korte termijn gesloopt. Ter voorkoming van 

verpaupering en vernieling wordt het gebouw tijdelijk verhuurd  via Carex (anti-kraak-bewoning). 

De wijk wordt betrokken bij gesprekken over toekomstige invulling en mogelijke sloop van het 

schoolgebouw. 

 

Vraag 2 

Wordt de bewonersorganisatie Boswijk hier ook in meegenomen?  

 

Ja. Bij de maandelijkse bestuursvergaderingen van het bestuur van de Stichting 

Bewonersorganisatie Boswijk en omstreken  schuift de gebiedsregisseur aan. Daarbij komen de 
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schoollocaties en de planning ook aan de orde. De antwoorden hierboven is de laatste informatie 

die is gedeeld met de bewonersorganisatie. De bewonersorganisatie werkt aan een actualisatie van 

het wijkontwikkelingsplan voor Boswijk. Het is de bedoeling van de bewonersorganisatie het 

wijkontwikkelingsplan in het voorjaar van 2020 aan de bewoners en het college aan te bieden. 

 

Vraag 3 

Is het mogelijk om een multifunctioneel centrum (met bijv. huisvesting voor het 

wijkteam) op te zetten op de locatie van de Theo Thijssenschool Boswijk?  

 

Het college is bekend met de wens vanuit de bewonersorganisatie van Boswijk om een eigen 

ontmoetingsplek te krijgen. We zullen deze wens betrekken bij de gespreken over de vrijkomende 

locatie. Het is echter ook zo dat het in stand houden van gemeentelijk vastgoed geld kost, en dat 

op dit moment geen dekking is voor de exploitatie van een extra MFC.  

 

Vraag 4 

Vanuit de bewonersorganisatie zijn plannen ingediend met betrekking tot een 

‘Knarrenhof’. Wordt dit meegenomen in de plannen voor Boswijk? 

 

Het is ons bekend dat de bewonersorganisatie een plan heeft gepresenteerd aan de voormalige 

gemeente Hoogezand-Sappemeer met betrekking tot de invulling van de locatie van de St. 

Antoniusschool. Het betreft een studie van een student van de Hanze Hoogeschool waarbij met 

gebruikmaking van de funderingen van de school een woonvoorziening voor ouderen kan worden 

gerealiseerd. Ook hierover gaan we in gesprek met de bewonersorganisatie. 

 

Vraag 5 

De Theo Thijssenschool wordt straks gebruikt als tijdelijke huisvesting van het Heidemeer en 

de van Heemskerckschool. Omdat deze scholen een hoger leerlingenaantal hebben zijn 

tijdelijke lokalen geplaatst. Dit is uitgevoerd met gebruikmaking van flinke kranen en is 

langs het fietspad een hekwerk geplaatst die flink uitsteekt. Van de bewonersorganisatie 

hebben we begrepen dat er geen overleg en afstemming is geweest met omwonenden. 

Waarom is er niet of zo laat gecommuniceerd met de omwonenden? 

 

De bouw van de tijdelijke lokalen is door CVW georganiseerd. De gemeente heeft in samenwerking 

met CVW op 3 juni jl., in overleg met de gebiedsregisseur, een inloopavond georganiseerd. Ondanks 

ruime verspreiding van uitnodigingen (op ruim 230 adressen in de omgeving van de school), is deze 

avond matig bezocht. Ongeveer 15 personen hebben de inloopbijeenkomst gehouden in de school 

bezocht. Ter plaatse is de situatie met het hek inmiddels opgelost. De direct omwonenden worden 

op korte termijn geïnformeerd dat Het Heidemeer in de kerstvakantie gaat verhuizen en vanaf  

8 januari 2020 gebruik gaat maken van het gebouw. 

 

Vraag 6 

De tijdelijke invulling van deze school gaat gepaard met het verder reizen door ouders met 

kinderen. Met name de kinderen vanuit de van Heemskerckschool gaan verder reizen. 

Boswijk beschikt niet over brede wegen en er bestaat nu al overlast van ouders die de auto’s 

zelfs bij omwonenden op de oprit parkeren. 
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Kan het gedeelte van de Noorderstraat thv de Boswijklaan ingericht (of, op zijn minst, 

aan betrokken ouders aangeduid worden) als een veilige Kiss-and-ride? 

 

Wij hebben het verkeersprobleem inmiddels met Het Heidemeer besproken. Met de ouders worden 

afspraken gemaakt over de meest logische en veilige routes. Daarbij is ook de Noorderstraat / 

Boswijkslaan aangegeven als alternatief voor een deel van de gebruikers.  

 

Vraag 7 

Zo nee, waarom niet? 

Zie bovenstaande. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


