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Doetinchem, 2 juli 2018
Betreft: Zorgen over huidige en toekomstige huisvesting leerlingen OBS Hogenkamp
Bijlagen: -Brief medezeggenschapsraad d.d. 17 april 2018
- Beantwoording wethouder d.d. 23 mei 2018
Geachte raad,
Wij hebben vernomen dat op 28 juni 2018 het raadsvoorstel `Vaststellen Integraal Huisvestingsplan
Onderwijs 2018' in de beeldvormende raadsvergadering is behandeld. Naar aanleiding van dit
raadsvoorstel sturen wij u en het college deze brief. Wij willen hierin onze zorgen uiten over de
huidige en de toekomstige huisvesting van de leerlingen van OBS Hogenkamp.
Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vermeldt het aanhoudend stijgende leerlingenaantal bij
OBS Hogenkamp en dat de gemeenteraad vorig jaar om die reden heeft besloten tot uitbreiding van
de school over to gaan middels het slopen van een gedeelte en het terugbouwen in twee lagen op
de huidige locatie. Daar zijn wij uiteraard erg blij mee. Zeker omdat het uit een brief van Stichting
IJsselgraaf d.d. 23 maart 2018, gericht aan alle ouders, nog leek dat de gemeente bezig zou zijn met
onderzoek Haar twee alternatieve locaties in de wijk voor de uitbreiding van OBS Hogenkamp.
Desondanks maken wij ons zorgen over de voortgang van de uitbreiding.
Vanwege onze zorgen over de voortgang van de uitbreiding van OBS Hogenkamp hebben wij
wethouder Sluiter op 17 april 2018 een brief gestuurd. Hierop hebben wij op 23 mei 2018 een
schriftelijke reactie ontvangen. Beide brieven hebben wij bijgevoegd. Het is goed to vernemen dat
wethouder Sluiter in de brief van 23 mei 2018 de noodzaak van de uitbreiding/nieuwbouw van de
school onderschrijft, de renovatie van de school meeneemt bij de uitwerking en dat ook de gemeente
streeft Haar een school op de huidige locatie. Wij begrijpen ook dat een natuurtoets tijd kost, maar,
zoals wethouder Sluiter in haar brief aangeeft, is er op dit moment Been enkel zicht op een termijn
waarbinnen de problematiek rond de uitbreiding van OBS Hogenkamp opgelost gaat worden.
Bovendien blijkt uit de brief van Stichting IJsselgraaf dat door de stijgende bouwkosten het door de
gemeente toegekende budget op dit moment ontoereikend is om de uitbreiding to realiseren. Wij
vragen ons dan ook of of direct na afronding van de natuurtoets wel tot de bouw kan worden
overgegaan. Graag willen wij hier duidelijkheid over. De huidige situatie is Haar onze mening immers
onwenselijk en duurt inmiddels al een jaar voort.
Gelet op het voorgaande willen wij de gemeente verzoeken de problematiek rond de uitbreiding van
OBS Hogenkamp zo spoedig mogelijk op to lossen zodat binnen afzienbare tijd met de uitbreiding
gestart kan worden.
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