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Vraag fractie 
 

Antwoord college 

U stelt dat zowel Wilhelmina als de 
Hogenkampschool een wijkfunctie 
hebben. Gezien echter het grote aantal 
auto’s die voor overlastzorgen (u vast 
bekend van in ieder geval de 
Hogenkamp) vragen wij ons af hoe 
groot percentage echt uit de wijk komt. 

1 Heeft een overzicht hoeveel 
leerlingen uit welk deel van 
Doetinchem komen? 

U heeft een samenwerking met, naast 
de Wilhelminaschool en 
Hogenkampschool, het speciaal 
onderwijs overwogen. (Gevestigd op het 
terrein van Vriezen scheelt dit veel 
busjesterreur in de wijk). 

2 Waarom is deze samenwerking niet 
van de grond gekomen? 

U geeft aan dat met het terrein van 
Vriezen de Wilhelminaschool geen 
wijkfunctie meer kan vervullen. Analoog 
aan het IKC-Noord zou de wijk ook 
groter gedefinieerd kunen worden. Een 
IKC-Oost op het terrein van Vriezen 
scheelt veel geracet door wijken. 

3 Biedt het aanbod van dhr Vriezen 
hier niet een uitgelezen kans om een 
IKC-Oost op te zetten? 
4 Stel dat de combinatie met de 

wilhelminaschool niet doorgaat 
bent u dan bereid om te 
onderzoeken of de 
Hogenkampschool op het terrein 
van Vriezen mogelijk is? 

 

Antwoord 1) 

De Wilhelminaschool en de Hogenkamp 

school zijn beiden belangrijke scholen 

voor hun wijk. Zoals wij aangegeven 

hebben in de beantwoording in de eerste 

termijn vervult de Wilhelminaschool ook 

een belangrijke functie in en voor de wijk. 

Dit speelt mee bij de locatie-afwegingen 

wanneer we kijken naar de suggestie 

omtrent het gebruik van het terrein 

Vriezen en de afstand die dat geeft ten 

opzichte van de huidige locatie.  

In de introductie naar de vervolgvragen 

lijkt een relatie een relatie gelegd te 

worden tussen het gebruik en overlast 

van auto’s in de wijk richting de school en 

het percentage leerlingen dat uit de wijk 

komt. Echter, hier is geen één op één 

relatie tussen te leggen. Ook ouders 

afkomstig uit de wijk komen met de auto. 

Ten aanzien van het percentage 

leerlingen afkomstig uit de wijk 

omliggend van de Wilhelminaschool is het 

volgende aan te geven:  

Wijk 2019 

Centrum 
          
2,70 % 

Overstegen (wijk waarin de school 
is gevestigd) 

        
40,5% 

Schoneveld 
        
13,1% 

Oosseld 
          
8,5% 

De Huet 
          
3,5%  

Dichteren 
          
2,3%  

Burgwallen - Oude zijde 
          
0,4% 

Noord 
        
11,9%  

Overig (Wehl, Gaanderen, Regio)         17% 

Eindtotaal 100% 
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Antwoord 2) 

Allereerst willen we graag aangeven dat 

het toch wat te kort door bocht 

geformuleerd is om aan te geven dat 

deze samenwerking niet van de grond 

gekomen is. Dit heeft namelijk te maken 

met een diverse set van factoren.  

 

Hierbij refereren we graag aan het 

antwoord zoals dat gegeven is in de 

beantwoording van de eerste termijn op 

de vraag van het CDA:   
We hebben verschillende mogelijkheden en 
samenwerkingen de revue laten passeren. En 
het zal u geen verrassing zijn dat wij een 
samenwerking van welke vorm dan ook, 
bijvoorbeeld met speciaal onderwijs, een 
welkome aanvulling hadden gevonden op 
dit vraagstuk. Het is echter niet haalbaar 
gebleken om dit daadwerkelijk vorm te 
kunnen geven. Hier spelen verschillende 
factoren een rol: het huisvestingsvraagstuk 
van de Wilhelminaschool is urgent en vraagt 
daarmee om een doortastende aanpak in 
kort(er) tijdbestek, herkomst van de 
leerlingen uit de wijk en herkomst van de 
school uit twee verschillende wijken, 
draagvlak, verkeerstechnische samenkomst 
hetgeen nieuwe uitdagingen met zich mee 
zou brengen. Overigens is de combinatie van 
het onderwijshuisvestingsvraagstuk 
Hogenkamp en Wilhelminaschool niet de 
meest voor de hand liggende gelet op de 
ligging van de twee basisvestigingen, 
herkomst van de leerlingen, achtergrond van 
de scholen.  
 
Antwoord 3) 

De stelling dat een IKC Oost op de locatie 

Vriezen veel gerace door de wijk scheelt 

onderschrijven wij niet. Wanneer we 

kijken naar de verspreiding van de 

leerlingen over de verschillende postcode 

gebieden zou dit betekenen dat dit juist 

vanuit meerdere verschillende postcode- 

gebieden naar één locatie gebracht 

wordt.  

Aanvullend verwijzen wij u hier graag 

naar de beantwoording zoals ook in de 

eerste termijn gegeven is. 
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Antwoord 4) 

Hier hebben wij in de eerste termijn 

reeds op geantwoord; dat alle 

mogelijkheden onderzocht worden, we 

hier ook mee bezig zijn maar afhankelijk 

zijn van meerdere factoren en hier bent u 

ook aanvullend over geïnformeerd.  
 
 

 
 
 
 


