
 
 
 
 
Beste griffier, 

 
Ik heb vandaag contact gehad met Renate Bonsang (projectleider) over het proces 
rondom de tijdelijke dependance op locatie de Bloeiende Perelaar. Gesprek was na 
aanleiding van jullie de brief d.d. 22 mei. In deze brief staat dat er gesprekken 
worden gevoerd met belanghebbenden (waaronder omwonenden) en dat er op 29 
mei een moment is voor telefonische uitleg. 
 
Van Renate Bonsang begrijp ik nu dat het moment op 29 mei gebruikt kon worden 
om je mening kenbaar te maken. En dat het college op basis hiervan een advies 
afgeeft / heeft afgegeven voor de Raad. Ik wil u erop wijzen dat dit absoluut niet zo in 
de brief van 22 mei omschreven staat. Daar wordt alleen maar aangegeven dat er 
gebeld kan worden voor extra uitleg. Wat iets anders is dan je mening kenbaar 
maken.  
 
Daarnaast liet Renate Bonsang mij weten dat de gesprekken met omwonenden 
plaats vinden nadat er een keuze voor de locatie is gemaakt. En dat de gesprekken 
met omwonenden dan gaan over de concrete invulling van de gekozen locatie. Dit 
lijkt mij absoluut niet de juiste volgorde. De mening van omwonenden dient 
meegenomen te worden in de keuze. En niet alleen maar voor de concrete invulling 
van de keuze. 
 
Tot slot verbaas ik mij er heel erg over dat er al tekeningen zijn gemaakt en dat deze 
niet met de brief zijn meegestuurd. Renate Bonsang gaf aan dat dit is gedaan omdat 
de tekeningen alleen zijn gemaakt om naar de haalbaarheid te kijken. Echter, de 
tekeningen geven een heel goed beeld van de plannen. En daar kun je prima bij 
aangeven dat het een eerste indicatie is tbv de haalbaarheid. Nu voelt het alsof er 
bewust informatie wordt achtergehouden om voortgang van het proces niet te 
verstoren. 
 
Kijkend naar bovenstaande punten krijg ik een heel naar gevoel van hoe dit allemaal 
loopt. 
Graag ontvang ik hier opheldering over. 
En uiteraard ga ik uit van een eerlijk en transparant proces, waarin de mening van 
omwonenden, OPSPOOR, de school zelf en het belang van de kinderen wordt 
meegenomen.  
 
Vanuit verschillende kanten worden er nu meningen / handtekeningen verzameld. 
Ik ga er ook van uit dat deze allemaal worden meegenomen in de raadsvergadering 
op 23 juni. 
Graag ontvang ik hier een bevestiging op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yoeri Kastelein, Vader van Lynne en Evi (2 toekomstige basisschool leerlingen) 
Burgemeester Postmastraat  
Zuidoostbeemster 
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