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Aan:  College van B&W gemeente Venlo (via griffie) 
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 44 RvO  
Onderwerp: Ontwikkeling school en kindcentrum in de Wijk Op de Heide 
Datum: Maandag 24 juli 2017 
 
 
Geacht college, 
 
De SP heeft kennisgenomen van de ontwikkelingen die de openbare Jenaplan school 
(OJBS) de Toermalijn heeft in de wijk Op de Heide in Tegelen. Zoals bekend is de school 
naast de Toermalijn, de Cocon, vorig jaar gesloten en daarmee leeg komen te staan.  
De overgebleven en naastgelegen school, de Toermalijn, heeft nu plannen om in deze 
gebouwen een kindcentrum te realiseren. Hierbij valt te denken aan mogelijkheden tot 
ondersteuning bij de opvoeding, logopedie, fysiotherapie en andere aan jonge kinderen 
gerelateerde behoeften.  
Zeker in de wijk Op de Heide, met een behoorlijke diversiteit, zien de leerkrachten van OJBS 
de Toermalijn dat er behoefte is aan ondersteuning bij een behoorlijk aantal gezinnen. De 
school is hierover al enige tijd in overleg met de gemeente Venlo maar lijkt nu tegen onwil 
vanuit de gemeente aan te lopen als het gaat om de verdere invulling van dit kindcentrum. 
Daar waar men verwachtte de gehele procedure eind december 2016 af te ronden en met de 
ontwikkeling te beginnen, ligt een en ander nu al tijden stil.  
 

Dit is voor de SP-fractie aanleiding tot het stellen van de onderstaande vragen: 
 

1. Op welke manier bent u bestuurlijk op de hoogte van de initiatieven die de OJBS de 
Toermalijn in de wijk Op de Heide wil ontwikkelen en hoe duidt u dit initiatief? Graag 
een onderbouwing van uw antwoord. 

 
2. Feit is dat de wijk Op de Heide een wijk is waarin de leefbaarheid van tijd tot tijd 

onder druk staat. Deelt u de mening van de SP-fractie dat juist in deze wijk extra 
ondersteuning bij de opvoeding op een laagdrempelige manier uiteindelijk op langere 
termijn preventief kan werken op vele gebieden, zowel voor gezinnen als mede voor 
de kinderen in kwestie als ook voor de leefbaarheid in de wijk?  

• Zo nee, waarom niet?  

• Zo ja, hoe gaat u het initiatief van de Toermalijn dan ondersteunen? Graag een 
onderbouwing van uw antwoord. 

 
3. Klopt het dat vanuit uw College is gesteld dat de Toermalijn al voldoende lokalen 

heeft, ondanks het feit dat er meer leerlingen naar deze school zijn gekomen na 
sluiting van de Cocon? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

 
4. Klopt het dat het handvaardigheidslokaal (niet permanent in gebruik door dezelfde 

klas) bij de berekening is meegeteld in de beoordeling van het aantal klaslokalen 
versus de leerlingenaantallen van de Toermalijn?  

• Zo ja, acht u dit verstandig? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

5. Klopt het dat u de Toermalijn heeft aangeboden om lokalen in het voormalige pand 
van de Cocon te huren voor 70 euro per vierkante meter?  

• Zo ja, is dit (voor nota bene een basisschool) een marktconforme prijs volgens u? 

• Zo ja, hoe ziet u dit ten opzichte van het feit dat een ondernemer op een 
toplocatie in het centrum van Venlo slechts 55 euro per vierkante meter betaald 
(de SP stelde daar eerder vragen over)?  

• Zo nee, wat is dan de huurprijs per vierkante meter? Graag een onderbouwing 
van uw antwoord.  



 
6. In een e-mail van wethouder Aldewereld aan de OJBS van begin juli schrijft hij dat het 

gebouw van de Cocon is aangewezen voor uitbreiding van Kan Doen maar dat het 
ene het andere niet uitsluit. Hoe moeten we dit duiden ten opzichte van de stroeve 
communicatie en planvorming rondom het initiatief van de OJBS? 

 
7. Deelt u de mening van de SP dat als er gesproken wordt over ‘loslaten in vertrouwen’ 

dat het dan logisch zou zijn dat partners, zoals onderwijsinstellingen, een rol nemen 
in het versterken en verbeteren van een wijk en dat dit initiatief van de Toermalijn 
daar goed in zou passen?  

• Zo ja, waarom werkt u dan niet verder mee aan dit initiatief?  

• Zo nee, welke rol dicht u onderwijsinstellingen dan toe in het kader van ‘loslaten in 
vertrouwen’ en welke rol acht u voor zichzelf in het loslaten én in het vertrouwen 
dat partners het goed oppakken? 

 
Het gevoel van OJBS de Toermalijn is weer te geven als het door de gemeente Venlo niet 
serieus worden genomen en gefrustreerd te worden in een ontwikkeling die goed is voor de 
school en de wijk waarin zij staat. Ook de communicatie wordt geduid als slecht.  
 

8. Waarom bent u als College in het algemeen doorlopend in staat om slecht te 
communiceren of instellingen en ondernemers te schofferen? Alle mooie eerdere 
woorden ten spijt, hoe gaat u geloofwaardig blijven en de communicatie werkelijk 
verbeteren zonder steeds achteraf weer excuses te moeten maken en voor een 
zoveelste keer beterschap te beloven? Graag een onderbouwing van uw antwoord.   
 

9. Bent u bereid om het overleg met OJBS de Toermalijn over het initiatief voor een 
kindcentrum opnieuw vlot te trekken, ten einde zowel school als wijk te versterken?  

• Zo nee, waarom niet?  

• Zo ja, op welke wijze denkt u dit te gaan doen? Graag een onderbouwing van uw 
antwoord.  

 
 
In afwachting van uw schriftelijke beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn, 
Met vriendelijke groet, 
 
Fractie SP-Venlo,  
Ton Heerschop 
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