
Goedenavond raadsleden, geacht college,  
Dank u wel voor de mogelijkheid om hier in te mogen spreken. 
Mijn naar is Tineke Pankras en ik ben inwoner van Burgerbrug.  
 
Samen met veel andere Burgerbruggers ben ik verbaasd over de gang van 
zaken rond de verkoop van de oude Sint Josephschool in Burgerbrug. Mijn 
dorpsgenoot Annemarie Jong heeft hierover op 9 februari in uw raad 
ingesproken. Daarna had zij een gesprek met wethouder Kruit, wethouder 
Beemsterboer en enkele ambtenaren.  Het is jammer dat in het verslag daarvan 
de nadruk ligt op de relatie die niet goed zou zijn tussen Oldskoel en de 
inwoners van Burgerbrug. Maar daar gaat het helemaal niet om. 
 
Wat ons dwars zit, is dat de gemeente zonder overleg met de dorpsraad en 
inwoners van Burgerbrug de oude school heeft verkocht. Hierbij heeft de 
gemeente zich niet gehouden aan de afspraak dat het maatschappelijk gebruik 
door de Stichting OldSkoel na drie jaar geëvalueerd zou worden. En ook heeft 
de gemeente de nadrukkelijke wens voor betaalbare woningbouw voor starters 
op deze plek naast zich neergelegd. 
Er is dus niet overlegd en er is niet geluisterd naar inwoners van Burgerbrug. 
 
Mijn dorpsgenoot Helga Wagemaker heeft in haar brief van 17 maart 
geprobeerd duidelijk te maken dat er in ons dorp veel ontevredenheid is over 
de manier waarop de verkoop tot stand is gekomen.  
De afgelopen week heb we samen met enkele anderen handtekeningen 
verzameld van mensen die het niet eens zijn met het proces van de verkoop. 
De opgehaalde handtekeningen bied ik u hierbij aan.  
 
Namens alle ondertekenaars vraag ik de wethouder ons serieus antwoord te 
geven op de vraag waarom inwoners en dorpsraad van Burgerbrug niet zijn 
betrokken bij het verkoopproces.  
 
In 2016 lag er al een kant-en-klare bouwtekening klaar om het oude 
schoolgebouw om te bouwen tot 6 betaalbare startersappartementen. Dit plan 
is toen met de wethouder gedeeld. Ook is toen gemeld dat betaalbare 
woningbouw op deze plek het meest gewenst werd door inwoners van 
Burgerbrug. Graag horen wij ook van de wethouder waarom aan deze wens 
niet tegemoet is gekomen. 
 
Ik dank uw wel. 
 


