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Inspreken beeldvormende Raad 13-2-2014  Dorpsraad Gaanderen 
 

Geachte Raad, 

Enkele jaren geleden is door de Dorpsraad met brede steun van de Gaanderense bevolking het Dorpsplan 
opgesteld. Uw Raad heeft besloten, dat dit Dorpsplan als leidraad voor het beleid m.b.t  Gaanderen zou 
dienen. 
Een van de ruim 30 actiepunten in het Dorpsplan is,de centralisatie van het basisonderwijs rondom de Pol. 
In de achterliggende periode is in overleg tussen de Gemeente, de scholen , VVG en Dorpsraad nagedacht 
over de locatie en de uitwerking van deze centralisatie.  
Het resultaat is een uitstekende locatie met een veelbelovende samenwerking tussen de school en de 
sport, met name VVG. 
Deze opzet geeft vorm en inhoud aan het toekomstgerichte beleid, waarin de slimme verbindingen tussen 
de diverse partijen van groot belang zijn. Dit is een belangrijke basis voor de leefbaarheid, zeker van een 
dorp als Gaanderen. Met deze centralisatie van de scholen , sport en cultuur rondom de Pol is Gaanderen 
goed voorbereid op de te verwachten vergrijzing en bevolkingskrimp. 
Het voorliggende plan voorziet in de bouw van een nieuwe RK-school en handhaving van Wis en Wierig. 
Vanuit de scholen en de gaanderense bevolking is er een sterke aandrang om nu toekomstgericht  één 
school te realiseren, waarin na een overgangsperiode voldoende ruimte is voor alle gaanderense 
leerlingen. Op de langere termijn is , evenals in diverse andere wijken in de gemeente is/wordt 
gerealiseerd, één accommodatie, zonder onderlinge concurrentie en leegloop een noodzakelijke 
basisvoorziening voor ons dorp. Het belang en voordeel van één school is/wordt u door de betrokken 
insprekers inhoudelijk nader toegelicht. 
  
We hebben begrip voor de budgettaire argumenten van B en W, maar we vragen u om in deze fase de 
realisatie van één school niet te blokkeren, zoals in het voorstel wordt gedaan. 
De financiële  en bouwkundige alternatieven zijn volgens onze informatie nog niet uitputtend onderzocht. Er 
lijken mogelijkheden om met slimme verbindingen met veel minder extra budgetten het plan te realiseren. 
Onze oproep aan de raad is : Geef de partijen binnen het voorbereidingskrediet de ruimte en tijd om alsnog 
een plan voor één school uit te werken en beoordeel in de volgende fase de evt. (kleinere) budgettaire 
gevolgen voor de gemeente. 
De kans om één school in Gaanderen te realiseren is er nu!!  
 
Dorpsraad Gaanderen 
S. Veldkamp , voorzitter 
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