Reactie via de communicatietafel de Bieënkorf 11 december 2018
Ik mis communicatie met ouders en bewoners. In juni vragen naar scholen voor morgen
gestuurd en tot op heden niets gehoord.
Onze excuses met betrekking tot de door u ingezonden email. Hier is inderdaad iets
misgegaan. We hebben uw mail, voor zover nog relevant, nu aan u beantwoord.
Betrokkenheid van ouders en bewoners van Wijhe bij het plan + plaatselijke belangen
De gemeente bereidt met de plaatselijke belangen kernenbezoeken voor en in overleg komt
dan ook het project 'scholen voor morgen' op de agenda indien daar op dat moment
behoefte aan is. Wij hebben vanuit 'scholen voor morgen' alle plaatselijke belangen een
aanbod gestuurd om een presentatie te houden en het gesprek te hebben. Inmiddels
hebben de plaatselijke belangen van Olst, Wijhe, Den Nul en Wesepe aangegeven van deze
uitnodiging gebruik te willen maken. Het gesprek met PB Olst heeft al plaatsgevonden. De
andere drie volgen in januari. Daarnaast zorgen wij elke maand voor een nieuwsbrief met
informatie over de voortgang van het project.
Hoe wordt veiligheid gegarandeerd als er straks 600 kids naar 1 school gaan (verkeer)
Er komt straks een verkeersplan waarin de veiligheid van halen en brengen van kinderen
naar schoollocaties is gegarandeerd. Dat plan zal in de ontwerpfase, als de locaties bekend
zijn, worden uitgewerkt. Daarbij zijn de kaders en randvoorwaarden door de scholen en de
klankbordgroep opgesteld.
Leefbaarheid door heel Wijhe bij 1 locatie? En in kleine kernen i.v.m. verenigingen etc.
Leefbaarheid en levendigheid is een onderwerp dat ook door de scholen belangrijk
gevonden wordt. Daarom hebben de schoolbesturen en scholen ook uitgesproken dat ze de
bijdrage aan activiteiten waaraan de school of kinderen van de school nu al deelnemen in
stand willen houden. Zie hiervoor ook de informatie over het onderzoek leefbaarheid en
levendigheid via bijgaande link (gepubliceerd op onze website op 8 juni 2018)
http://www.scholenvoormorgen.org/2018/06/08/onderzoek-leefbaarheid-en-levendigheid/

