
 
 

www.cdaborne.nl                                           Pagina 1 van 2                                            info@cdaborne.nl  
 

         Borne 15-12-2020  

 

Voorzitter, 
 
Voor ons ligt het raadsvoorstel uitbreiding permanente onderwijshuisvesting Bornsche Maten. 
 
Wat in het Masterplan Bornsche Maten is begonnen met een voorziene centrumfunctie bij de Veste 
brengt ons nu bij de uitdaging dat uitbreiding op een andere locatie in de Bornsche Maten een 
betere oplossing lijkt. Meer ruimte, veiligheid en mogelijkheden om uit te breiden in de toekomst, 
wanneer we meer dan 2300 woningen mogen bouwen in de Bornsche Maten. De CDA fractie is blij 
met het Integraal Huisvestingsplan van 2 jaar geleden alsmede met ook het reeds vrijgemaakte 
budgetten. Wel zijn wij ten aanzien van deze budgetten die beschikbaar zijn gesteld benieuwd hoe 
de wethouder ‘in control’ blijft tijdens de fase van bouwen. Graag een antwoord van de wethouder. 

De leerlingenprognoses zijn in het verleden significant aan de lage kant geweest wat ons brengt tot 
deze urgente situatie. We willen niet te lang terug kijken naar het verleden maar vooral graag naar 
de toekomst. De CDA Fractie gaat ervan uit dat leerlingen prognoses continu bijgesteld worden en 
bijgehouden worden. Hierbij is het van belang mee te gaan met eventuele toekomstige 
ontwikkelingen in de wijk.  
 
Voor de CDA Fractie is snelheid wat betreft de onderwijshuisvesting zeer belangrijk.  
We hebben een zeer ongewenste situatie bij de Vonder en de Beekparkschool, zie ook de brief 
verstuurd door de medezeggenschapsraad. Door ruimte gebrek komt het onderwijsconcept in de 
knel, dit mag niet de bedoeling zijn. Kinderen mogen niet de dupe zijn van de 
huisvestingsproblematiek. De CDA fractie heeft ook de zorgen van ouders en verzorgers tot zich 
genomen, zorgen die mede voort komen uit de brief die is verzonden. Wij vragen de Wethouder om 
aandacht te blijven geven aan de open communicatie met de oudergeleiding en andere betrokkenen 
in de Bornse samenleving.  
 
Voorzitter, wat betreft kinderopvang. De CDA fractie vindt het belangrijk dat ruimte voor facilitairen 
van de kinderopvang meegenomen wordt in de realisatie van een eventueel nieuwe locatie, zodat de 
kinderopvang hierover kan besluiten. Wanneer het plan van aanpak voor de onderwijshuisvesting 
naar ons toe komt, willen we graag zien dat de kinderopvang hierin is meegenomen waarbij we op de 
hoogte zijn dat er van uitgegaan wordt dat de kinderopvang de realisatie van ruimte zelf bekostigd.  

Voorzitter,  
De CDA fractie is akkoord met het raadsvoorstel zoals het ons voorligt en de kosten. Ook kunnen wij 
ons goed vinden in de ingeslagen weg waarbij wij willen benadrukken dat snelheid gewenst is, de 
realisatie moet zo snel mogelijk starten.  
Wel willen wij de wethouder meegeven dat wij uitkijken naar het tijdelijk huisvestingsplan tot 
augustus 2023. We zijn blij dat hiervoor reeds een intensief proces is opgestart. Wij willen u vragen 
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ons periodiek, zeg per kwartaal, op de hoogte te houden en zo snel mogelijk naar ons toe te komen 
met het tijdelijk huisvestingsplan.  

Voorzitter, tot slot. 
Zoals ook te lezen is in de brief van 11-12-2020 van Stichting Brigantijn  aan ons raadsleden is een 
positieve besluitvorming van essentieel belang.  
Wij gaan er dan ook van uit dat de boel niet op slot gezet zal worden. 

Tot zover in eerste termijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


