
Art 30 vragen VVDenD66 over scholen in het cultuurhuis. 
  
Geacht college, 
 
Vanuit de scholen in het cultuurhuis komen verontrustende berichten over de prestaties van 
de gemeente. Deze scholen proberen sinds 3 jaar een aantal aanpassingen op hun 
schoolplein voor elkaar te krijgen, die ondanks allerlei toezeggingen van de gemeente 
structureel niet worden nagekomen. 
 
Vragen: 
 
1. Allereerst het slot van het opruimhok/afvalcontainerhok/fietsenberging van het 
personeel. Dit hok wordt nu door de jeugd als vuilnisbelt gebruikt en er is ook al een keer 
brand in het hok gestoken. Dit slot is nog steeds niet gemaakt. We zijn bijna een jaar verder 
na de eerste melding hierover. 
 
Wat is de reden dat de reparatie van een slotje een jaar moet duren en wanneer wordt dit 
nu gerepareerd? 
 
2. De wisseling van beheerder. Eind december is er afscheid genomen van Henri Melis als 
beheerder van het Cultuurhuis. Zijn plaats is ingenomen door Chris Achterberg. Chris is 
ingewerkt door Henri en dit leidt nog steeds tot onduidelijkheden van 
verantwoordelijkheden. Er is immers nog steeds geen accommodatiebeleid voor Oudewater 
en dus ook geen visie voor het Cultuurhuis. In de praktijk is er geen beheerder (die werkt 
vanuit Woerden) en temeer met de komst van een derde school in dit gebouw is een 
beheerder en een formeel document wie waar verantwoordelijk voor is een vereiste. 
 
Per welke datum kunt u duidelijkheid verschaffen over de beheerders functie en dit in een 
document vastleggen en delen met alle betrokkenen? 
 
4. Aanpassingen aan het schoolplein. Het huidige schoolplein is ongezellig, heeft weinig 
schaduw en er staat een kunstwerk waar kinderen in klimmen. Wij zijn nu 3 jaar verder sinds 
het eerste verzoek naar de gemeente voor aanpassingen. Ook wethouder Vermeij heeft hier 
na aandringen van de raad al eerder toezeggingen over gedaan. Op verzoek van de 
gemeente zijn door de scholen tekeningen gemaakt en een begroting opgesteld. Zie bijgaand 
document. Halverwege februari jl heeft de burgemeester duidelijk gemaakt aan de scholen 
dat niet wethouder Vermeij, maar hij de persoon is om zaken mee te doen. De 
burgemeester gaf tevens aan hij zich kon voorstellen dat de gemeente iets goed moest 
maken richting het Cultuurhuis, dus dat de gemeente een bedrag van € 40.000,- voor de 
verbetering van het schoolplein wel zou kunnen bijdragen, zo verneem ik. Begin maart gaf 
de burgemeester aan dat de bijdrage waarschijnlijk maar € 10.000 tot € 12.000 zou worden. 
Een brief van 21 maart van de beide schooldirecteuren is nog steeds niet beantwoord. Er zijn 
nooit formele bezwaren vanuit de gemeente geuit op de plannen het schoolplein aan te 
passen. 
 
Kan de burgemeester of de wethouder de scholen en de raad zo spoedig mogelijk 
informeren wanneer de aanpassingen formeel geaccordeerd worden en welk bedrag de 



gemeente hieraan bijdraagt. Spoed is vereist gezien het feit dat de aanpassingen het best in 
de zomervakantie uitgevoerd kunnen worden. 


