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15 Rondvraag 
Verplaatsing en nieuwbouw  Groene Schakel (wijkvereniging Groeneweg) in relatie tot nieuwbouw 
Regioplein (oude Bieb) 
De nieuwe basisschool De Rank is gereed, de leerlingen trekken er vandaag in, en de oude school zal 
binnenkort gesloopt worden. Bekend is dat de nieuwe Groene Schakel op de plek zal komen van de 
Oude Rank. Maar,………….sinds de inspraak van de voorzitter van de wijkvereniging, in de raad van 
november vorig jaar, is het stil. Inmiddels wacht de wijkvereniging nu 10 jaar op haar nieuwbouw. In 
relatie tot de verstreken tijd had de Vz vorig jaar ook aangegeven dat nieuwbouw niet meer voor het 
gereserveerde bedrag van 6 ton kan. Logisch toch ! De toenmalige portefeuillehouder, Ben Blonk, 
antwoordde toen, dat als er meer geld benodigd zou zijn hij weer bij de raad zou terugkomen.  
Wij maken ons zorgen dat door de wens om snel te gaan bouwen op de oude locatie Regioplein, een 
probleem kan ontstaan, omdat de nieuwe Groene Schakel wellicht nog niet gereed is. Dat zal 
betekenen dat er  ergens tijdelijke huisvesting gerealiseerd moet worden. Vanuit de wandelgangen 
hebben wij begrepen dat de gemeente hierbij denkt aan de aanpassing van de oude gymzaal van de 
Rank. Dat geeft een hoop extra gedoe, zeker ook voor de huurders van de Groene Schakel, 
en……blijven ze dan wel?! Dat is een risico voor de exploitatie. Om deze gymzaal tijdelijk geschikt te 
maken als wijkgebouw moeten er een hoop extra kosten gemaakt worden, welke Euro’s na de 
ingebruikname van het nieuwe gebouw eigenlijk weggegooid geld zijn. Dat geld kan beter uitgegeven 
worden aan de meerkosten van het gebouw. 
Ons inziens moet, met goede onderlinge afspraken en gezamenlijke inspanningen van wijkvereniging 
en gemeente voor het nieuwe gebouw, dat niet nodig zijn; of, en dat is ook een alternatief, later 
slopen van de huidige Groene Schakel en gefaseerd gaan bouwen aan het Regioplein. De oude bieb 
en de Groene Schakel zijn niet onomstotelijk aan elkaar verbonden. 
Wij vragen de portefeuillehouder dit bij de planvorming/uitvoering nieuwbouw Regioplein mee te 
nemen en er op toezien dat die overbodige Euro’s voor tijdelijke huisvesting, met alle gedoe 
eromheen niet worden uitgegeven? 
 

Verwijdering elektrische laadpalen.  
Via de pers hebben wij vernomen dat een 8-tal oudere type elektrische laadpalen worden 
verwijderd en niet worden vervangen. Gebruikers kunnen zelf bij de gemeente een verzoek doen 
om een laadpaal te realiseren. Waarom worden deze laadpalen in principe niet een op een 
vervangen, ik mag aannemen dat de keuze indertijd niet een wilde gok was? 
 


