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Aan het college
CC raad
Bijgaand treft u aan de schriftelijke vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van STERK Woerden inzake verbouwactiviteiten bij en aan het ‘Minkema
college’, locatie Steinhagense weg. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 te beantwoorden (2 september), maar gelet op het
zomerreces kan de beantwoording langer duren, zie ook: vertragingsbericht college.
Met vriendelijke groet,
Wendy Plukaard
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SW heeft signalen ontvangen over verbouwwerkzaamheden aan het
Minkema college Steinhagenseweg waarin duidelijk werd de
brandveiligheid in het geding is.
De fractie van Sterk Woerden heeft dan ook de volgende vragen:
1. Is het juist dat er op dit moment verbouwactiviteiten gaande zijn
aan het Minkema college op de Steinhagenseweg.
2. Is het juist dat op dit moment helder is geworden dat het gebouw
niet brandveilig is.
3. Is het juist dat dit probleem ook de afgelopen jaren aanwezig is
geweest.
4. Zo ja, wat is de reden dat de gemeente Woerden dit niet eerder
heeft kunnen ontdekken. Zo nee, waarom niet?
5. Kan het college zekerheid geven of de geconstateerde
onveiligheid voor de start van het schooljaar volledig is hersteld.
6. Heeft het college inzicht in de totale kosten om deze
ogenschijnlijke brandonveilige op te lossen en wie gaat er voor
deze kosten opdraaien.
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van Sterk Woerden,
Wout den Boer

