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Beantwoording van de vragen 
Schriftelijke vragen over tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool 
 
1. Is het college op de hoogte van bovenstaande problematiek? 
Antwoord: Ja. 
 
2. Wat is uw reactie op deze problematiek? 
Antwoord: Het schoolbestuur heeft 8 locaties in beeld gebracht. Vanuit de gemeente is daarna - aan de hand van deze 8 
locaties - een locatieonderzoek verricht. Hierbij waren de volgende expertises betrokken: bestemmingsplannen, 
stedenbouw, verkeer en monumentenzorg. Uit dit onderzoek kwamen een 1e en een 2e voorkeurslocatie naar voren. De 
eerste is De Veste en de 2e is de Jan Steenstraat. Voor de eindbeoordeling van beide locaties vond ons college het 
noodzakellijk dat het schoolbestuur nog een parkeeronderzoek liet doen. Wij hebben de omwonenden en de pers over de 
plannen geinformeerd. Tegelijkertijd heeft de school het team en de ouders geinformeerd. 
 
3. Waar en wanneer wordt de tijdelijke locatie toegewezen? 
Antwoord: Wij verwachten een definitieve locatie binnen ongeveer een maand te kunnen toewijzen. Zie in dit verband ook 
ons antwoord op vraag 7.  
 
4. Waarom is een extra parkeeronderzoek nodig en is dit niet integraal bekeken in het voor traject? 
Antwoord: Omdat daar onze zorg lag, wat ook bevestigd werd door betrokken inwoners van De Veste.  
 
5. In tegenstelling tot andere gemeenten biedt de gemeente Woerden geen voorfinanciering aan? Klopt dit? Zo ja, 
waarom? 
Antwoord: In de Vaststellingsovereenkomst Onderwijshuisvesting van 1 januari 2019 is afgesproken dat direct na 
vaststelling van het bouwbudget door ons college een voorbereidingskrediet van 3% aan de bouwheer (het 
schoolbestuur) beschikbaar wordt gesteld. Het bouwbudget kan evenwel pas worden vastgesteld na de locatiekeuze en 
na uitwerking van een bouwplan op hoofdlijnen.   
 
6. Ouders en leerkrachten willen weten waar zeaan toe zijn in het nieuwe schooljaar. Wat is de planning en wanneer kan 
de sloop van de Wilhelminaschool starten? 
Antwoord: De sloop van de huidige Wilhelminaschool staat gepland voor de periode medio september tot medio oktober 
2021.  
 
7. Hoe gaan we om met de omwonenden van de beoogde locaties? Hoe worden ze betrokken en kunnen ze 
meedenken? 



Antwoord: De omwonenden van de beoogde locaties De Veste en Jan Steenstraat zijn door ons college op 10 december 
2020 via een huis-aan-huis-brief op de hoogte gesteld. Voordat ons college een definitieve locatie kiest, worden de 
omwonenden in de gelegenheid gesteld om op ons voornemen te reageren, zodat wij hun reacties bij onze afwegingen 
kunnen betrekken. Daarna is het aan de bouwheer (het schoolbestuur) om in nauw overleg met een delegatie van 
omwonenden te komen tot het ontwerp-bouwplan, dat nodig is voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor 
de tijdelijke huisvesting. 
 
  
 
   
 
Bijlagen 
D/21/004247 Schriftelijke vragen van CU/SGP d.d. 10 december 2020, inclusief latere aanvulling met een 7e vraag. 



       

  

       

  

  

Schriftelijke vragen over tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool 
  
De Wilhelminaschool krijgt een nieuwe school, maar zal daarvoor tijdelijk naar een andere 
locatie moeten verhuizen. Sinds september 2019 voert st. SPCO Groene Hart gesprekken 
met de gemeente Woerden over een tijdelijke locatie. Ze hebben 7 locaties aangedragen 
aan de gemeente. Verschillende werkgroepen van de gemeente hebben naar die locaties 
gekeken. Tot op heden is er nog geen besluit genomen. Nu moet er nog een parkeer 
onderzoek worden gehouden. Helaas begint de datum van sloop en nieuwbouw te naderen 
en wacht men op het definitieve besluit.  
  
ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat de gemeente betrouwbaar is en ouders en 
personeel op korte termijn weten waar ze aan toe zijn. Daarom stellen we de volgende 
vragen aan het college:  

  
1. Is het college op de hoogte van bovenstaande problematiek? 
2. Wat is uw reactie op deze problematiek? 
3. Waar en wanneer wordt de tijdelijke locatie toegewezen? 
4. Waarom is een extra parkeer onderzoek nodig en is dit niet integraal bekeken 

in het voor traject? 
5. In tegenstelling tot andere gemeenten biedt de gemeente Woerden geen 

voorfinanciering aan? Klopt dit? Zo ja, waarom? 
6. Ouders en leerkrachten willen weten waar ze aan toe zijn in het nieuwe 

schooljaar. Wat is de planning en wanneer kan de sloop van de 
Wilhelminaschool starten? 

 
Aanvullende vraag n.a.v. de ingekomen brief van de bewoners van de Veste: 

 

7. Hoe gaan we om met de omwonenden van de beoogde locaties? Hoe worden 
ze betrokken en kunnen ze meedenken? 

   
Lia Noorthoek 
CU-SGP Woerden 
  

 


	D21005496 Beantwoording vragen ChristenUnie-SPG - Tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool
	Schriftelijke vragen ChristenUnie-SGP - Tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool

