Onderwerp: Huisvesting onderwijs in Middelstum

Geachte heer/mevrouw,

In Middelstum wordt volop gewerkt aan het versterken van de scholen, dat is u vast niet ontgaan. Via deze brief
willen we u bijpraten over wat er de komende periode gaat gebeuren.
GBS Klim-op gaat verhuizen naar de Boerdamsterweg
De leerlingen van CBS Wicher Zitsema zitten alweer geruime tijd op een tijdelijke locatie, zodat het oude gebouw
aan de Boerdamsterweg 12 bouwkundig versterkt kan worden. Inmiddels is dit schoolgebouw bouwkundig bijna
klaar. De komende weken wordt nog gewerkt aan het schoolplein en aan parkeerplaatsen aan de
Boerdamsterweg. Daarna kan Klim-op verhuizen naar dit gebouw, want dit wordt hun nieuwe schoollocatie.
De verhuizing is waarschijnlijk medio december; de voorbereidingen zijn al in volle gang.
Afsluiting deel Boerdamsterweg
Het kan zijn dat de werkzaamheden bij de school aan de Boerdamsterweg tijdelijk wat overlast veroorzaken. Er
wordt een nieuwe parkeerstrook gerealiseerd en een 'smok en vot strook'. Om deze werkzaamheden te kunnen
uitvoeren zal een deel van de Boerdamsterweg, namelijk het stuk tussen de Vlaslaan en de Coendersweg, op
enkele momenten worden afgesloten.
Een kindcentrum aan de Zuiderstraat
Als GBS Klim-op verhuisd is, komt hun oude school aan de Zuiderstraat 1 leeg te staan. Dit gebouw wordt begin
2018 gesloopt. Na de sloop wordt het nieuwe kindcentrum, met daarin ruimte voor OBS de Wilster, CBS Wicher
Zitsema, kinderopvang van Kids2b en de bibliotheek, op deze locatie gebouwd. Ook de omgeving van het gebouw
wordt aangepast.
Tijdelijke brug en kap bomen
Om de sloop te kunnen uitvoeren zal er een brug worden aangelegd vanaf de parkeerplaats van de bibliotheek
over het water naar de locatie. Dit is een tijdelijke brug. Na oplevering van het gebouw zal hier de definitieve brug
worden geplaatst.
Er moet ook een aantal bomen worden gekapt. Zoiets doen we alleen als het nodig is en dat is op deze locatie het
geval. Voor het plaatsen van de brug, de bereikbaarheid van de locatie en om voldoende ruimte voor de
nieuwbouw te creëren, moeten er bomen verdwijnen. Maar dat is niet de enige reden. Na een schouw van alle
bomen blijkt bovendien dat een groot aantal essen op deze locatie de zogenaamde 'essentaksterfte' heeft, een
agressieve schimmelziekte waarvan bomen niet herstellen. Zieke essen vormen een gevaar voor wandelaars en
passerend verkeer wanneer dode takken afbreken.
De gemeente is daarom genoodzaakt om een groot aantal bomen te kappen op de huidige locatie binnen 'de
grachten'. In totaal worden er 45 bomen gerooid en worden daar waar nodig struiken weggehaald.
Er zullen wel nieuwe bomen aangeplant worden. De gemeente heeft een herplantplicht en wil ook voldoende groen
in de wijken. Op dit moment is de school bezig met een nieuw inrichtingsplan voor het gebied rond de school en
daarin wordt ook gekeken waar groen komt.

Omgevings- en verkeerscommissie
De gemeente heeft inmiddels een omgevings- en verkeerscommissie in het leven geroepen. In deze commissie
zijn buurtbewoners en de scholen vertegenwoordigd. De commissie kijkt vooral naar de nieuwe verkeersstromen
rond de school en hoe het verkeer zo goed mogelijk afgewikkeld kan worden. Om inzicht te krijgen in de huidige
verkeersstromen rond de twee scholen zal Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met de Wicher Zitsema en
De Wilster een enquête afnemen onder de ouders.
Algemene vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Neem dan contact met de gemeente op via het KlantContactCentrum,
tel. (0596) 548200 of gemeente@loppersum.nl.
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