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Motie - Onderwijshuisvesting 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op donderdag 13 oktober 2022, gehoord de 
beraadslaging over het raadsvoorstel ‘Investeringen onderwijshuisvesting 2023 e.v.’,  
 
constaterende dat: 
1. ouders hun kinderen bij voorkeur in de eigen wijk naar school laten gaan; 
2. van de negen wijken en kernen van Woerden in vier een vestiging van ‘regulier’ openbaar 

onderwijs is (Schilderskwartier, Molenvliet, Snel en Polanen en Harmelen). Waarbij opgemerkt 
dat in deze wijken/kernen bijna 55% van de Woerdense bevolking woont; 

3. de openbare school in Zuid-Oost Woerden (Centrum, Staatsliedenkwartier en Snel en Polanen), 
namelijk de Andersenschool momenteel aan de maximumcapaciteit zit, 

 
overwegende dat: 
1. in het Bestuursakkoord is afgesproken dat ‘bereikbaarheid van zowel openbaar als bijzonder 

onderwijs voor alle inwoners een uitgangspunt is’; 
2. de raad een kaderstellende taak heeft m.b.t. openbaar onderwijs, 
 
verzoekt het college: 
1. in het consensusoverleg met de schoolbesturen de balans tussen openbaar en bijzonder 

onderwijs te bewaken en te bespreken met als uitgangspunt een goede balans;  
2. met de schoolbesturen in het consensusoverleg te kijken naar oplossingen voor het 

capaciteitsvraagstuk van de Andersenschool; 
3. te onderzoeken of de nieuw te bouwen school in Nieuw-Middelland een openbare school kan 

worden, zodat daarmee het aantal openbare basisscholen in Woerden, met name aan de Zuid-
Oost kant, wordt uitgebreid.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Lilian Biber, Progressief Woerden 
Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 
Marco Hollemans, CDA 
 
Toelichting: 
In Woerden zijn vier openbare scholen voor regulier onderwijs. De Rembrandt van Rijnschool, de 
Andersenschool, de Achtsprong en de 
Horizon (drie scholen in Woerden, één in 
Harmelen). Daarmee heeft een klein aantal 
wijken en kernen een voorziening voor 
openbaar onderwijs. In deze 
wijken/kernen woont overigens bijna 55% 
van de Woerdense bevolking. Daarbij de 
kanttekening dat in een aantal kernen 
(Zegveld, Kamerik) door de omvang een 
aparte openbare school onhaalbaar is. 
Ouders sturen kinderen bij voorkeur in de 
eigen wijk naar school. Ouders die kiezen 
voor openbaar onderwijs hebben die 
mogelijkheid niet altijd. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in 
zijn openbare vergadering, gehouden op 13 oktober 2022 
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V.J.H. Molkenboer 


