
Mail 10 januari 2020 

 

 

 

 

Hierbij stuur ik u de petitie die is opgesteld door bezorgder ouders/verzorgers en andere 

betrokkenen van obs De Bloeiende Perelaar. Kunt u mij vertellen hoe we de handtekeningen 

die bij deze petitie horen het beste kunnen aanbieden? De petitie heeft betrekking op punt 5 

van de raadscommissievergadering op 21 januari, namelijk het voorstel tot beschikbaar 

stellen van krediet voor de semi permanente huisvesting.  

 

Op dit moment zijn wij nog druk met het verzamelen van alle handtekeningen. Wij 

verwachten hier halverwege volgende week mee klaar te zijn.  

 

Met vriendelijke groet,  

namens de verontruste ouders/verzorgers van de petitie Tijdelijke Huisvesting NU 

 

 

Noot griffie 

De bij deze petitie ingediende handtekeningenlijst wordt niet gepubliceerd om redenen van 

privacy. 
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Tijdelijk schoolgebouw NU 

Geacht college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Beemster 

Wij, bezorgde ouders en verzorgers van de huidige en toekomstige kinderen van de obs De Bloeiende 

Perelaar in Zuidoostbeemster, constateren dat er nog steeds geen besluit is genomen over het 

huisvestingsprobleem van onze school. Al jaren is bekend dat de school binnenkort door toestroom 

van nieuwe leerlingen door de nieuwbouw van huizen uit zijn voegen barst. De gemeente heeft ons 

steeds laten weten te werken aan een oplossing voor het probleem, maar besluitvorming hierover 

laat steeds op zich wachten. 

Dit is een groot probleem omdat:

1. Kinderen die hier wonen straks niet langer dichtbij huis naar school kunnen.

2. Ouders/verzorgers hun tweede of derde kind straks niet op school kunnen plaatsen en

gedwongen worden te kiezen: alle kinderen van school halen en plaatsen op een school

buiten Zuidoostbeemster of pendelen tussen scholen in en buiten Zuidoostbeemster. Dat is

een heel moeilijk dilemma voor ouders en verzorgers, dat kunt u zich toch wel voorstellen.

Ons verzoek aan u is om zo snel mogelijk tot definitieve besluitvorming rond de tijdelijke huisvesting 

te komen. De meest reële oplossing hiervoor is: 

Volg de aanbeveling van de gemeente en kies voor de vestiging van de semi-permanente school in De 

Nieuwe Tuinderij Oost.  

Wij denken dat het een slecht idee is om nu opnieuw naar een locatie voor tijdelijke huisvesting te 

gaan zoeken, omdat: 

a) Dit onderzoek al eerder gedaan is en ertoe heeft geleid dat de huidige 
gepresenteerde lokaties zijn voorgesteld.

b) Nu opnieuw onderzoek uitvoeren minimaal een jaar duurt. Al in september 2020 is 
extra huisvesting nodig.

Ons verzoek is dus nu in te stemmen met de kredietverstrekking van tijdelijke huisvesting op een 

locatie in De Nieuwe Tuinderij Oost en hiermee zorg te dragen voor tijdige, goede en veilige 

onderwijshuisvesting voor de kinderen in uw gemeente.  

Bijgevoegd vindt u de handtekeningen van alle bezorgde ouders en verzorgers 

Kirsten Douma, Jacobus Boumanlaan 7 

Namens alle bezorgde ouders/verzorgers en de Klankbordgroep en oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad van obs De Bloeiende Perelaar.  
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