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De eerste nieuwsbrief dateert van het voorjaar. Hij was bedoeld als opmaat voor veel en frequent 
nieuws. Dat er pas nu, in het najaar, de tweede volgt geeft aan dat het nieuws langzamer los komt dan 
eerder ingeschat.  
   
Duidelijkheid over de plek voor het  tijdelijke schoolgebouw gedurende de nieuwbouw 
Het locatiebesluit (van juni 2011) voor de nieuwbouw van de brede school Padbroek hield automatisch 
in dat er voor de school “De Zevensprong” gedurende de bouwperiode tijdelijk vervangende 
huisvesting moet worden geregeld.
  
In de vergadering van het college B&W 25 september 2012  is de keuze gemaakt voor een tijdelijke 
locatie. Daarvoor is op 22 mei 2012 met omwonenden in de school een infoavond rond onderstaande 
locaties A en C gehouden en is ook nog met de school apart overlegd. De keuze is gevallen op het 
“veld” Dassenburcht-Hagelkruis-Wolfskuil. 

De volgende locaties zijn afgewogen:
A rolschaatsbaan 

Buizerdhorst
Deze locatie biedt krap, maar wel juist voldoende ruimte; kan 
verkeerstechnisch toegankelijk worden gemaakt, vraagt geen 
bijzondere investeringen, maar stuit op veel bezwaren van de 
omwonenden; geniet niet de eerste voorkeur van de school. 

B ergens op een vrije 
plek buiten de wijk

deze mogelijkheid werd pas opportuun geacht, wanneer er in 
de wijk uiteindelijk geen mogelijkheid zou worden gevonden 
c.q. er geen draagvlak voor een binnenwijkse oplossing 
gecreëerd kan worden. Daarom is geen concrete locatie 
onderzocht. 

C op het voormalige 
stort-terrein 
Dassenburcht- 
Hagelkruis-Wolfskuil

deze locatie is ruimschoots groot genoeg, rond een 
tijdelijk gebouw zijn er geen bouw- en/of milieutechnische 
bezwaren, de locatie is goed toegankelijk te maken; 
geniet per saldo de voorkeur van de school.   

D bij het Doehuis deze locatie blijkt in alle opzichten te klein.

E op het grasveld tussen 
de Harlekijn en de 
Rolschaatsbaan

deze locatie is krap, zeer dicht op de woningen en 
verkeerstechnisch slecht toegankelijk te maken, geniet 
geenszins de voorkeur van de school.

Om precieser te zijn: het tijdelijke gebouw komt staan op de zuidelijke helft van het terrein, met de 
ingang gericht op de Wolfskuil. Voor de toegankelijkheid en de verkeerssituatie wordt eveneens 
tijdelijke maatregelen genomen. 
De verkeersafwikkeling vergt enige, tijdelijke aanpassingen. De belangrijkste ingreep zal een kort 
traject eenrichtingsverkeer zijn, in de oost–west richting van het Hagelkruis/Hazeleger tot aan het 
voorpad van de Wolfskuil. 
 

 
Op infoavond waren ca. 50 bewoners aanwezig (het merendeel afkomstig uit de Haviks-/Buizerdhorst) 
en werd een aantal vragen besproken. 
Vooral de buurt rond de locatie A (de rolschaatsbaan) bracht vele en diverse bezwaren naar voren. 
Rond locatie C (de stort) werden enkel informatieve vragen gesteld. 



Het tijdstip van het plaatsen van de tijdelijke gebouwunits is afhankelijk van de start van de 
nieuwbouw.

Het nieuwbouwplan is nog niet klaar
De voorbereidingen voor de nieuwbouw verkeren in de fase waarin het uiteindelijke bouwprogramma 
moet worden vastgesteld en voorzien van het definitieve bouwbudget. Het overleg tussen het college 
en de schoolbesturen daarover is nog niet afgerond, mede ook gezien de omstandigheden rond de 
gymzaal.  

De gymzaal blijft staan …..
Bij het locatiebesluit vorig jaar is aangegeven dat gymzaal gerenoveerd zal worden en dus blijft staan 
zoals die is. Nadere beschouwing van de staat van de gymzaal wijst wel uit dat de mankementen 
groot zijn. Ook is duidelijk geworden dat een stukje aanbouw op “slechte ondergrond” staat. In het 
overleg met de scholen is hun wens duidelijk geworden de gymzaal zo evenementen-proof als 
mogelijk te maken en dat is bij een gymzaal in deze staat en vorm zeer moeilijk. Evenementen-proof 
wil zeggen  “een zaal waar alles kan”: gymmen, spelen, week sluiten, sporten en grotere 
wijkbijeenkomsten, schoolfeesten. 
In de eerste nieuwsbrief is aangegeven dat het nemen van een nieuw c.q ander besluit over de 
gymzaal een “hele kluif” zou worden. Dat blijkt nog steeds zo te zijn. De financiering is nog steeds een 
discussiepunt tussen gemeente en de beide schoolbesturen. Het college heeft de raad tussentijds 
geïnformeerd en daarbij aangegeven dat handhaving van de gymzaal nog steeds het uitgangspunt is. 
Vanuit de raad zijn intussen noch formeel, noch informeel vragen of opmerkingen hierover geplaatst. 
De standpuntbepaling van het college op dit onderdeel ondervindt bij de schoolbesturen flinke 
bezwaren.  

Hoe verder?
Het college heeft aan de raad beloofd dat er op 14 februari 2013 een definitief raadsvoorstel komt dat 
de weg vrij moet maken voor de nieuwbouw. Op weg naar dit voorstel is het de bedoeling met de 
schoolbesturen overeenstemming te bereiken. Echter, zo ver is  het nu nog niet.
Al met al is er vertraging in het voorbereidingsproces opgetreden en lijkt het niet mogelijk veel tijd in te 
halen als er in februari een positief besluit valt. Dat er de komende zomer direct na de bouwvak 
begonnen kan worden met de nieuwbouw, is dus geen reële verwachting meer.     

Heeft u vragen, dan stel ze aan Gert.Zegers@Cuijk.nl .
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