
Geachte leden van de Raad, 

Wij, bewoners van De Veste, wenden ons andermaal tot u over het plan tot plaatsing van 
een tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van de  Wilhelmina school  op het parkeerterrein 
aan De Veste. 

Zoals eerder aangeven zijn wij op 30 november 2020 bij toeval op de hoogte gebracht door 
een provincie ambtenaar die meldde dat er een tijdelijke school gepland wordt op het 
parkeerterrein van de Veste.  

Na deze melding is er door ons en andere belanghebbenden alles aan gedaan om met de 
Gemeente en het College in contact te komen. Dat is deels gelukt.  

Op 7 december en op 18 december jl. hebben wij een brieven gestuurd met daarin 
opgenomen  meerdere vragen over ondermeer het proces.  

Op 21 december heeft de wethouder Dhr. De Weger in een email aangegeven dat in de loop 
van de maand januari er op teruggekomen zal worden. Echter na 21 december 2020 is er op 
geen enkele wijze antwoord gekomen op onze vragen. Wij hebben afgelopen week zelf 
wederom initiatief moeten nemen om informatie te krijgen.  
De betreffende wethouder heeft daarop ook niet geantwoord.  

Uiteindelijk heeft op 11 februari jl. een ambtenaar gebeld om te melden dat er op korte 
termijn een principe besluit wordt genomen. Dit zou de locatie De Veste kunnen zijn.  
En dan zonder enige overleg met belanghebbenden. Een onwenselijke situatie. 

Wij vinden het stuitend dat de bewoners van De Veste geen antwoorden krijgen op de in de 
brieven gestelde vragen. 

Daarom vragen u vriendelijk, doch zeer dringend, om de vragen die wij in beide brieven 
hebben gesteld deze week schriftelijk te beantwoorden en daarna z.s.m. met alle 
belanghebbenden in gesprek te gaan voordat er een principe besluit wordt genomen.  
Daarnaast maken wij gebruik van ons inspraakrecht tijdens de Raadsvergadering van 18 
februari as. om de situatie nader toe te lichten. 

Wij vragen de griffie ons te agenderen. 

Met vriendelijke groet, 

[naam]   [naam]

[adres]    [adres]  


