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Vraag
Sinds dat voormalige Huub van Doorneschool niet meer als school in gebruik is maar nu in gebruik is
gegeven aan Bergopwaarts, is het groen rond de school niet meer bijgehouden, ontstaat er steeds meer
rommel die blijkbaar niet opgeruimd wordt en neemt het vandalisme toe. Deze ambiance nodigt blijkbaar jongeren uit om daar rond te hangen en overlast te bezorgen.
Verder wordt sinds enige tijd door de turnvereniging intensief gebruik gemaakt van de gymzaal. Veel
ouders geven aan dat het rond de entree van deze gymzaal donker en rommelachtig is, en door het niet
bijgehouden groen geeft dit alles een onveilig en onbehaaglijk gevoel. Laat staan wat dit voor gevoel
geeft bij de kinderen!
Naar aanleiding hiervan wil ik de volgende vragen stellen:
1.
Hoe liggen de afspraken tussen de gemeente en Bergopwaarts voor wat betreft het bijhouden
van de omgeving van de gebouwen die in gebruik worden gegeven aan Bergopwaarts?
2.
Kan de omgeving van de voormalige Huub van Doorneschool zo snel mogelijk gesnoeid en
opgeruimd worden?
3.
Kunnen er bij de gymzaal zo snel mogelijk (licht)voorzieningen getroffen worden met name
rond de entree van de gymzaal om de gevoelens van onbehagen en onveiligheid bij zowel kinderen als ouders zo snel mogelijk weg te nemen?

Antwoord
1. Voor wat betreft het oude Huub van Doornecollege gelden de volgende afspraken:
o Het terrein en de groenstrook langs de school worden onderhouden door Bergopwaarts.
o het gemeentelijke plantsoen wordt uiteraard door de gemeente Deurne onderhouden.
2. Ten aanzien van het snoeien:
o Voor het snoeien van het terrein rondom de school is door de gemeente Deurne
een éénmalige opdracht verstrekt. De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.
o Na deze eenmalige actie zal Bergopwaarts het onderhoud overnemen.
3. ten aanzien van de verlichting:
Bergopwaarts neemt dit verzoek in behandeling (mede in het kader van de veiligheid van kinderen en hun ouders) en onderzoekt of en waar er verlichting
geplaatst kan worden.
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