
 

 

Onderwerp: 
 
Korte beantwoording vragen in de brief aan de gemeenteraad d.d. 26 juni 2017 van 
buurtbewoners van basisschool Hogenkamp.  
 
 
Wat is de situatie.  
 
Basisschool Hogenkamp heeft al jarenlang (vanaf 2006) een tekort aan ruimte om het 
aantal leerlingen te huisvesten conform de daaraan gestelde normen. Sinds 2012/2013 is 
dit tekort aan ruimte fors toegenomen. Nu meer dan 5 lokalen. Het verschil in teldatum 
tussen 2006 en 2016 is 80 leerlingen meer.  
 
Zolang mogelijk is vastgehouden aan het oplossen van de problematiek in het bestaande 
gebouw en door het plaatsen van een noodlokaal.  
De speelzaal van de kleuters is klaslokaal geworden en tussendoor zijn tijdelijke 
maatregelen genomen zoals een stop op toelating tot de school.  
 
Dit is niet langer houdbaar.  
 
Wat is het uitgangspunt bij de ruimtegebrek. 
 

- Bij een kort tijdelijk tekort in beperkte omvang: inwoning bij een andere school  
- Bij een tekort tot 15 jaar: noodvoorzieningen 
- Bij een tekort van meer dan 15 jaar is een permanente voorziening aan de orde 

 
Wat is aan de orde. 
 
Bij OBS Hogenkamp is aan de orde een structureel ruimtegebrek over een periode van 
meer dan 15 jaar met een grote omvang.  
 
Welke opties zijn de revue gepasseerd.  
 
Gezien de omvang en aard van de problematiek zijn alle mogelijkheden onderzocht 
waaronder ook huisvesting in niet schoolgebouwen.  
Serieus is zelfs hierbij overwogen een dislocatie te aanvaarden voor een langere termijn. 
Het vinden van een dislocatie voor een termijn van meer dan 15 jaar met een omvang van 
5 lokalen is niet mogelijk gebleken.  
 

a. Medegebruik is onderzocht bij o.a.  
 

- Gebouwen van SAM 

 Van Limburg Stirumlaan 5, Doetinchem 

 Boddens Hosangstraat 98, Doetinchem 
- Calslaan 14, Doetinchem.  

 
 

b. Het plaatsen van noodlokalen op het terrein: is ingevolge het bestemmingsplan 
slechts mogelijk aan de achterzijde van het gebouw. Dit zou nagenoeg het hele 
schoolterrein in beslag nemen. Noodlokalen kunnen bovendien maar voor een 
korte periode worden geplaatst terwijl de ruimtebehoefte op lange termijn 
aanwezig is.  

 
 



 

 

c. Gebruik niet schoolgebouwen: 
 

 Voormalige garage Bloemenkamp; 

 Van Hogendorplaan 102, Doetinchem 

 Notenlaan 2, Doetinchem.  
 
 
Deze gebouwen zijn niet geschikt gebleken voor huisvesting van basisschool leerlingen.  

 
 
Inzicht herkomst leerlingen: zie hieronder.  
 
 

Postcode en aantal leerlingen OBS Hogenkamp  
Teldatum 1 oktober 2016: 356 leerlingen  
 
2 lln 6987 
70 lln 7001     Centrum           20 % 
55 lln 7002     Overstegen        15% 
147 lln 7003   Muziekbuurt/Schöneveld   41 % 
61 lln 7004     Oosseld        17 % 
5 lln 7005       Verheulsweide 
2 lln 7007       Dichteren  
7 lln 7009       Bezelhorst  
1 lln 7011       Gaanderen 
2 lln 7021 
1 lln 7035 
 
 
Doetinchem, 5 juli 2017.  


