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Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van 
de HAP over de brede school Welgelegen in Nieuw
Vennep 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 2 april jl. ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over de brede 

school Welgelegen in Nieuw-Vennep. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 

"Kunt u ons aangeven welke concrete ruimtelijke plannen ten grondslag liggen aan de 

recente sloop van het schoolgebouw van o.b.s. Samenspel?" 

Antwoord: er ligt geen ruimtelijk plan ten grondslag aan de sloop van Samenspel. De 

gemeenteraad heeft het verzoek van SOPOH tot sluiting van Samenspel bekrachtigd. 

Het gebouw was sterk verouderd, niet meer bruikbaar voor onderwijs en derhalve gesloopt. 

Vraag 2: 

"Kunt u ons aangeven welk concreet plan in het kader van onderwijshuisvesting op dit 

moment de basis is voor de sloop van het schoolgebouw van o.b.s. Samenspel en eventuele 

verplaatsing van r.k.b.s. Op Dreef naar noodlokalen ter plaatse van het voormalige 

schoolgebouw van o.b.s. Samenspel?" 

Antwoord: het schoolbestuur van Op Dreef heeft in het kader van het Huisvestingsplan 

Onderwijshuisvesting (HVP) een aanvraag voor nieuwbouw ingediend. Gegeven de 

discussie over schoolgrootte, de ontwikkeling van de scholen in Nieuw Vennep en de 

gesprekken met de besturen in het kader van het IHP is tijdelijke huisvesting beschikt. In 

samenwerking met de leiding en het bestuur van Op Dreef (De La Salie) wordt de tijdelij e 

huisvesting ontwikkeld. 

Verder ligt aan de tijdelijke huisvesting geen plan ten grondslag. 
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Volgvel 2 

Vragen 3 en 4: 

"Kunt u ons aangeven of er plannen zijn de functies van de Brede School Welgelegen 

anders in te vullen dan tot nu toe?" 

"Zo ja, welke invulling staat het college voor, wat is daarvan de onderbouwing, welke 

organisaties zijn hierbij betrokken, welke termijnen worden gehanteerd voor de diverse 

stappen in dit proces en op welk moment heeft u hierover overleg met de raad gepland 

staan?" 

Antwoord: wij zijn op dit moment met de schoolbesturen in constructief gesprek over de 

onderwijshuisvesting in Nieuw Vennep Dorp. De locatie Welgelegen is onderdeel van deze 

besprekingen. De gesprekken hebben nog niet geleid tot een uitkomst. Op welke manier de 

functies uit de oorspronkelijke Brede School Welgelegen een mogelijke invulling krijgen, is 

derhalve nog niet bekend. leder plan is gebaseerd op de leerlingaantallen van de scholen, 

omdat dit de grondslag voor de bepaling van de ruimtebehoefte is. 

De precieze termijnen van de planvorming zijn nog niet bekend. Zodra een concreet plan 

van de scholen gereed is, wordt uw raad hierover geïnformeerd. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris, de b r 
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