Aan de griffie van de gemeente Veldhoven
Onderwerp:

Agendering huisvestingsproblematiek Basisschool St. Jan Baptist voor de
oordeelsvormende vergadering van 23 april 2019.

Veldhoven,

12 april 2019

Beste Griffie,
De voltallige oppositie, te weten BurgerPartij Veldhoven, CDA, D66, Lokaal Liberaal,
SENIOREN VELDHOVEN en VSA willen voor de komende oordeelsvormende
raadsvergadering op 23 april 2019 de huisvestingsproblematiek rondom Basisschool St. Jan
Baptist in Oerle agenderen.
De voltallige oppositie is van mening dat kinderen in hun eigen wijk / buurt naar school en
naar de kinderopvang moeten kunnen. De problematiek van het capaciteitsprobleem is al
meerdere keren door het CDA, bij monde van Marionne van Dongen, onder de aandacht
gebracht. Tot nu toe heeft dit nog geen oplossingen gebracht.
Het college heeft op 13 maart 2019, in antwoord op de brief van Dorpsvereniging Oerle en
MR/SR van St. Jan Baptist, aangegeven dat er een breed gedragen IHP komt, waarin ook de
capaciteitsproblematiek meegenomen wordt. Behandeling in juni 2019 en besluitvorming op
2 juli 2019 zit erg kort op de start van het nieuwe schooljaar. De voltallige oppositie wil
sneller een goede (desnoods tijdelijke) oplossing voor deze problematiek UITGEVOERD
hebben VOOR aanvang van het nieuwe schooljaar en wil daarover tijdens de
raadsvergadering van 23 april 2019 in debat.
Het debat moet gaan over de volgende uitgangspunten:
1. De gemeenteraad van Veldhoven is van mening dat kinderen in hun eigen wijk / buurt
naar school moeten kunnen en daar ook gebruik moeten kunnen maken van
kinderopvang. Zeker als het een geplande grootschalige uitbreiding van een
bestaande wijk betreft. Dit uitgangspunt moet leidend zijn bij de totstandkoming van
het IHP en keuzes met betrekking tot tijdelijke oplossingen.
2. Een goed en betrouwbaar bestuur houdt rekening met en anticipeert op toekomstige
ontwikkelingen en past haar beleid en uitvoering daar op aan. Het is in het belang
van onze inwoners dat, vooruitlopend op de vaststelling van het IHP, het college snel
actie neemt om te komen tot een oplossing voor het eerder genoemde nijpende
capaciteitsprobleem in Oerle.
Met vriendelijke groet,
De fracties van BurgerPartij Veldhoven, CDA, D66, Lokaal Liberaal, SENIOREN
VELDHOVEN en VSA

