
 
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 18 
6130 AA Sittard 
 
Betreft: Schriftelijke vragen artikel 37 R.v.O. betreffende sluiting van De Tovertuin 
 
Geleen, maandag 6 februari 2017, 
 
 
Geacht college, 
 
Uit de krant hebben wij vernomen, dat basisschool De Tovertuin per augustus 2018 gesloten zal 
worden. 
De SP is van mening dat dit een heel slechte ontwikkeling is voor de wijken Stadbroek en 
Broeksittard. De school is in deze wijk niet alleen een onderwijsplek, maar heeft ook een belangrijke 
maatschappelijk functie en is voor deze wijken van essentieel belang om het wijkopbouwwerk te 
ondersteunen. Het is van belang dat ouders en kinderen elkaar hier ontmoeten om samen te 
bouwen aan hun wijk. 
We zijn dan ook blij om te horen, dat ook het college niet gelukkig is met deze sluiting. 
Een basisschool, maar ook andere onderwijsvoorzieningen, zou volgens de SP een belang moeten 
dienen van de kinderen en bewoners van onze gemeente. Wij merken steeds vaker dat de belangen 
van de grote onderwijskoepels niet overeenkomen met de belangen, die wij als gemeente hebben. 
 
Daarom willen wij graag antwoord op onderstaande vragen. 
 

1 Wat kan de gemeente doen om Kindante een andere beslissing te laten nemen? 
2 Hoe kan het dat Kindante de schakelklassen niet meetelt, terwijl die voor deze locatie van 

essentieel belang zijn? 
3 Waarom maakt Kindante afwegingen zonder overleg met de gemeente? 
4 Wordt het niet tijd om de macht terug te pakken en de gemeente en daarmee haar 

inwoners de regie te geven over welke scholen waar in stand worden gehouden? 
5 Is het college bereid om met het college van bestuur van Kindante in overleg te gaan om de 

impasse rond de fusie en/of samenwerking tussen de basisscholen in Sittard Noord-Oost te 
doorbreken, waardoor ouders en kinderen eindelijk duidelijkheid krijgen over de toekomst 
van het basisonderwijs in dit stadsdeel? 

 
 
Wij verwachten een schriftelijke beantwoording van de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn. 
 
Namens de fractie van de SP, 
 
Ivo Tillie, 
raadslid 


