
 
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 

EX ARTIKEL 41 RVO  

 

 

Registratienummer 
(In te vullen door de raadsgriffier) 
 

 

Datum: 6 november 2015 

 
Aan de voorzitter van de raad. 
 

Onderwerp: Dreigende sluiting openbare basisschool Uilenburch 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

1. Klopt het dat de stichting Archipelscholen van plan is de locatie Uilenburch te sluiten en 
deze school onder te brengen op de locatie van de Dolfijnenburch? Kan het college 
vertellen welke afweging het bestuur van de stichting Archipelscholen heeft gemaakt bij de 
keuze voor de huisvesting van de Dolfijnenburch/Uilenburch op de locatie van de 
eerstgenoemde school? 

2. Kan het college aangeven wat de prognoses voor leerlingenaantallen van de beide locaties 
zijn? Hoe hebben de leerlingenaantallen zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld op beide 
locaties? Kan het College een overzicht geven van groei, dan wel krimp van 
leerlingenaantallen per jaar, per locatie? 

3. Wat is het standpunt van het college m.b.t. het voorgenomen besluit van de Archipel 
Scholen? Is het college het eens dat het verdwijnen van de laatste openbare basisschool 
aan deze kant van de stad eigenlijk niet wenselijk is? Is ze in gesprek geweest met 
Archipelscholen om deze keuze te voorkomen? 

4. Is het college net als de PvdA Middelburg van mening dat het besluit om een school te sluiten 
integraal deel moet uitmaken van een toekomstvisie op het basisonderwijs in Middelburg in 
relatie tot de krimp en niet op voorhand al een besluit over sluiting van één school mag 
worden genomen? 

 

5. Is het college bereid om alsnog/nogmaals in gesprek met het bestuur van de stichting 
Archipelscholen te gaan en om te onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn voor het 
openhouden van een locatie in Middelburg-Noord? Welke oplossingen ziet ze daarvoor op dit 
moment nog? Mocht dit besluit doorgang vinden, welke maatregelen gaat het college 
voorstellen om openbaar basis onderwijs in de binnenstad te houden? 

Toelichting: 

De PvdA heeft begrepen dat het bestuur van de stichting Archipelscholen besloten heeft om de 
Dolfijnenburch/Uilenburch op één locatie te vestigen en wel de Dolfijnenburch. Onze fractie is erg 
teleurgesteld in deze keuze omdat hiermee het openbare basisonderwijs in dit deel van de stad 
dreigt te verdwijnen. De PvdA roept het college dringend op om in gesprek te gaan om tot een 
betere oplossing te komen. Zeker nu de renovatie werkzaamheden in de wijk Nieuw Middelburg al 
enige tijd geleden zijn afgerond, er in de Havendijkstraat 28 nieuwe woningen zijn gebouwd en er 
ook nog nieuwbouw gepland staat in de Veerse Hof, vraagt de PvdA zich af of er juist geen groei 
van de Uilenburch is te verwachten. 

Ondertekening en naam. 
 

Jeroen Louws 


