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De CDA fractie heeft een constructief gesprek gehad met 4xV uit Vorden. Zij zijn betrokken
bij de zoektocht om een nieuwe VO school in Vorden te bouwen wel of niet gecombineerd
met een nieuwe sporthal. Zij stellen zich positief kritisch op, maar hebben nogal wat zorgen
over de procesgang. N.a.v dat gesprek heeft het CDA de volgende vragen.
Vraag:

Meerdere malen heeft 4XV verzocht om de tandemgroep uit te breiden met omwonenden van
de 4 potentiële locaties. Dat is lange tijd tegen gehouden. Kunt u uitleggen waarom dat is
gebeurd?
Antwoord:

Dat is niet tegengehouden. Op het moment dat we van de 12 locaties, die eerst in beeld
waren, zijn teruggegaan naar 4 mogelijke locaties, zijn omwonenden van de locatie, die op
dat moment nog niet betrokken was ,ook actief benaderd om deel te nemen aan de
tandemgroep. Hiermee zijn de omwonenden van alle vier de resterende locaties ook bij het
proces betrokken.
Vraag:

Het bouwen van een nieuwe sporthal, mogelijk op een andere locatie, heeft gevolgen voor de
basisscholen in Vorden en voor de sportverenigingen, die gebruik maken van de sporthal.
4XV heeft meerdere keren aangeven, dat ook zij betrokken dienen te worden bij de zoektocht
naar een nieuwe locatie. En ook mogelijk zitting moeten hebben in de tandemgroep. Waarom
is dat lange tijd tegen gehouden? En in enkele gevallen is daar ook nog geen invulling
aangegeven. Waarom is dat niet gebeurd?
Antwoord:

Zowel de binnensportverenigingen, die gebruik maken van het Jebbink als de basisscholen
zijn benaderd om input te geven in het proces dan wel deel te nemen aan de tandemgroep. Dat
laatste hebben ze pas onlangs gedaan, toen het aantal mogelijke opties is teruggebracht naar 7
op 4 locaties.
Vraag:

Centraal in de zoektocht voor een nieuwe VO school in Vorden staat de onderwijsvisie. Daar
wordt veel aandacht aan besteedt. Bijzonder is de constatering van 4XV dat het bedrijfsleven
in Vorden er tot heden amper bij betrokken is, terwijl dat juist erg belangrijk is in de

onderwijsvisie. Kunt u uitleggen waarom dat tot heden niet is gebeurd?

Antwoord:

Het bedrijfsleven is wel degelijk betrokken bij het implementeren van de nieuwe
onderwijsvisie. Het Kompaan College heeft zelfs een speciale contactfunctionaris aangesteld,
die tot taak heeft de samenwerking met het lokale bedrijfsleven te intensiveren. Ze
organiseren ook regelmatig bedrijfstafels, waar per bedrijfstak mogelijkheden verkend
worden. De eerste resultaten in de vorm van gezamenlijke onderwijsprogramma’s worden op
korte termijn verwacht.
Vraag:

4XV ziet met de komst van de nieuwe VO school in Vorden ook kansen en pleiten voor een
integrale aanpak. Daarbij geven zij aan de voorkeur te hebben om leegstand ook aan te
pakken. Wat is uw mening hierover?

Antwoord:

Daar zijn wij voor. Er is echter weinig tot geen geschikte leegstand in Vorden. Ook het oude
EMPO-pand, die vaak als leegstand wordt aangemerkt, is nog gewoon verhuurd en in gebruik
als bedrijfsruimte.
Vraag:

Uit het laatste overleg van de tandemgroep werd duidelijk, dat het Kompaan College ineens
pleit voor een zichtlocatie voor de nieuwe school. Het is verrassend, dat na ca 10 maanden
overleg ineens deze voorwaarde op tafel wordt gelegd.
Wat is uw mening hierover?
Antwoord:

Dit is geen nieuwe voorwaarde. Al tijdens de tweede bijeenkomst van de tandemgroep (in
december 2018) zijn de aspecten voor beoordeling van de locaties aan de orde gekomen. Daar
staat dit aspect ook tussen. De tandemgroep heeft deze aspecten ongewijzigd vastgesteld als
beoordelingscriteria.

